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กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาเรื่องเพศโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเปนปญหาที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นดังจะเห็นไดจากขาวหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เชน ปญหาการเกิดโรคทาง
เพศสั ม พั น ธ โรคเอดส การตั้ ง ครรภ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค การทํ า แท ง การมั่ ว สุ ม ทางเพศ การมี
เพศสัมพันธกอนแตงงาน การที่วัยรุนมีความสัมพันธในกลุมเพื่อน อายุการมีเพศสัมพันธครั้งแรก
ลดลง ปญหาเหลานี้ยอมกอใหเกิดปญหาสุขภาพและสังคมตามมาเปนอุปสรรคตอการเรียน และ
การดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาแนว
ทางแกไขใหปญหาที่เกิดในเด็กลดนอยลง
ศูนยปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (จรวยพร ธรณินทร, 2543) ไดระบุวาเด็กรุนใหมมี
ปญหาสุขภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ โรคเอดส จึงไดรวมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข ใหความรูสุขศึกษาทักษะชีวิต ผลักดันหลักสูตรเพศศึกษาและเรื่องการปลอดบุหรี่เขา
สูโรงเรียน ขณะนี้เยาวชน ลานคน มีกลุมเสี่ยง 5.6 แสนคนซึ่งตองดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากอยูใน
ครอบครัวที่พอแมติดยาเสพติด นักเรียนมีปญหาดื่มสุรา สูบบุหรี่และโรคเอดส ปญหาสุขภาพจิต
ซึ่งศูนยปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ ไดสรางเครือขายการทํางานกับกระทรวงสาธารณสุขใช
โรงเรียนเปนฐาน โดยมีอาจารยใหญ ครู นักเรียนและผูปกครองรวมมือกัน โดยเนนสรางความ
เขมแข็งใหแกโรงเรียนในการดูแลเด็ก 3 กลุมไดแก กลุมอายุ 0-8 ปใหความรูสุขศึกษา ทักษะชีวิต
การออกกําลังกาย อาหารและอารมณ อากาศและสิ่งแวดลอม กลุมอายุ 9-12 ปใหความรูสุข
ศึกษา ทักษะชีวิตการคิดเปน ทําเปน นิสัยรักการอาน และกลุมเสี่ยงอายุ 13-18 ป สอนทักษะ
ปฏิเสธสิ่งชั่วราย รูอะไรถูกอะไรผิด ที่สําคัญคือสรางความเขมแข็งใหชุมชน ใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตกระจายความรู ลงพื้นที่ศึกษาปญหา ฟงเสียงเยาวชน คนหาตนแบบที่ดี รวมถึง
ปลูกฝงวินัยและนิสัยรักการอานซึ่งขณะนี้ ศูนยปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการไดรวมกับเครือขาย
ที่เกี่ยวของ สรางหลักสูตรเพศศึกษาขึ้นแบง เปน 4 ชวงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 สอดแทรกอยูในวิชา
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สุขศึกษา โรงเรียนที่ตองการนําไปใชสอนเด็กบทความตางๆ และหลักสูตรปลอดบุหรี่ของมูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2543 มีโรงเรียนสอนหลักสูตรนี้ 200
แหงแลว ปลัดศูนยปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววาไดรับเชิญใหไปเปนวิทยากรพิเศษ
เสนอแนวทางสงเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีปญหาดื่มสุรา สูบบุหรี่และโรคเอดส ปญหาสุขภาพจิต
และความรุนแรง ซึ่งองคการอนามัยโลก ไดจัดประชุมขึ้น และไดเสนอวาไทยมีจุดเดนที่มีหลักสูตร
วิชาสุขศึกษาและรัฐบาลนําเรื่องของสุขภาพมาเปนวาระแหงชาติ มีหนวยงานรัฐและเอกชนที่
เขมแข็ง

แตก็มีจุดออนวิชาสุขศึกษายังไดรับความสําคัญต่ํามาก

ครูผูสอนไมมีวุฒิดาน

สาธารณสุข ครูสวนหนึ่งสุขภาพไมดี และไทยรับมือกับโรคใหมๆไมทันโดยเฉพาะโรงเรียนใน
ชนบทหางไกล รวมถึงความเสี่ยงทั้งอินเทอรเน็ตและบัตรเครดิตทําใหเด็กๆ ฟุมเฟอย ฟุงเฟอ แต
หลักสูตรทั้งสองจะชวยแกปญหาสุขภาพของนักเรียนได
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พินิจ จารุ
สมบัติและจาตุรนต ฉายแสง, 2548) รวมลงนามในขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเสริมสราง
ทักษะชีวิตในการปองกันและแกไขปญหาเอดสในกลุมเด็กและเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงการติด
เชื้อเอดส กลุมเด็กและเยาวชนเปนวัยที่อยากรูอยากลอง และยังไดรับอิทธิพลจากการแพรระบาด
ของสื่อลามก อินเตอรเน็ต จากสถานการณเอดสในประเทศไทย โดยจากผลการวิจัยลาสุดเมื่อป
2548 พบขอมูลที่นาตกใจและเปนสัญญาณวาโรคเอดสอาจกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีก โดย
พบวาเยาวชนไทยกวารอยละ 40 มีเพศสัมพันธแบบฉาบฉวยคือเยาวชนชายมีเพศสัมพันธกับ
หญิงที่เปนเพียงแคคนรูจัก และใชถุงยางอนามัยปองกันเพียงรอยละ 35 เทานั้น อีกรอยละ 65 อยู
ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากคูนอนสูงมาก หากประมาณจากเยาวชนไทย อายุ 15 - 19 ป ซึ่งมี
จํานวนกวา 5 ลานคน คาดวามีเยาวชน 1.3 ลานคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทําใหสังคมไทยตกอยูใน
ภาวะที่เชื้อเอดสอาจจะระบาดเพิ่มขึ้นมาใหมได ขณะเดียวกันยังมีสัญญาณจากตัวเลขการติด
เชื้อโรคหนองในและโรค ติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธที่ไมใชถุงยาง
อนามัยปองกันพบวามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน จากเดิมป พ.ศ. 2546 มีเพียง 10,934 ราย เพิ่ม
เปน 12,235 ราย ในป พ.ศ. 2548 โดยผูปวยโรคติดตอทางเพศ สัมพันธเกือบครึ่งเปนกลุมเยาวชน
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเยาวชนถือเปนปญหาวิกฤตที่ตองรีบแกไข รัฐมนตรีวา
การกระทรวงสาธารณสุ ข ไดล งพื้ น ที่ ไ ปยั ง จั ง หวั ดหนึ่ ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ มอบ
นโยบาย มีผูบริหารภายในจังหวัด กลาววามีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนแหง
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หนึ่งทั้งชั้นเรียนมีนักเรียนหญิง 28 คน มีเพศสัมพันธแลว 26 คน เหลือเพียงแค 2 คนเทานั้นที่ยัง
บริสุทธิ์อยูที่รูขอมูลนี้ไดเนื่องจากในกลุมนักเรียนมีการจับกลุมพูดคุยและบอกตอกัน ถือเปนตัว
เลขที่นาตกใจ ภาคเหนือยังมีพฤติกรรมนักเรียนหญิงถายรูปหนาอกตัวเอง สงผานโทรศัพทมือถือ
ใหดูกอนนัดเจอกันเปนพฤติกรรมที่สงสัญญาณอันตราย
กระทรวงศึกษาธิการ (จาตุรนต ฉายแสง, 2548) ไดพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาและทักษะ
ชีวิตขึ้น สําหรับใชในชั้นเรียนทั้ง 4 ชวงชั้น และไดพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การพัฒนา
แกนนําเยาวชนใหสามารถถายทอดความรู ทักษะชีวิต เพื่อปองกันเอดสในระยะตอไปจะเรงรัด
การพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในลักษณะการบูรณาการกับกลุม
สาระอื่นๆ รวมทั้ง การสรางความรูความเขาใจกับผูปกครอง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2550) ก็ไดกลาววาปจจุบันมีเหตุการณหลายเหตุการณที่
สะทอนใหเห็นวา เด็กไทยจํานวนมากขาดทักษะการแกปญหาชีวิต อาทิ เด็กวัยรุนผิดหวังใน
ความรักหรือเรื่องเรียนหาทางออกโดยการฆาตัวตาย โครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ
ไดสรุปสภาวการณเด็กไทยดานตาง ๆ ไวในชวงป 2548-2549 ดานภาวะสุขภาพจิตของเด็กไทย
พบวา เยาวชนอายุต่ํากวา 25 ป พยายามฆาตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 30 คนเปน 40 คนตอแสนคน
หรือคิดเปนจํานวนเยาวชนที่พยายามฆาตัวตายปละ 7,800 คน หรือเฉลี่ยวันละ 21 คน และที่ฆา
ตัวตายสําเร็จปละ 800 คนหรือเฉลี่ยวันละ 2 คน ซึ่งกรมสุขภาพจิตไดอธิบายสาเหตุการฆาตัว
ตายวา เกิดจากอาการซึมเศราซึ่งมาจากความวิตกกังวล และไมสามารถจัดการกับปญหาตนเอง
ได
ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2551) กลาววา เด็กไทยยุคใหมตองรูวิชาชีวิต จะตองมีทักษะชีวิตที่
ปลอดภัย เปนผูบริโภคที่ชาญฉลาด เปนผูที่รูเทาทันสื่อ เปนคนเขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เปนคนที่มีจิตใจใฝสันติ และอีกหลายเรื่อง เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก และเยาวชน
ในปจจุบัน เนื้อหาในหนังสือพัฒนามาจากการประมวลประสบการณปญหาตางๆ เชน เด็กวัยรุน
ดื่มสุราเพิ่มขึ้น เด็กหญิงตั้งครรภในวัยเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในอเมริกามีเด็กวัยรุนโรงเรียน
เดียวกันตั้งทองพรอมกัน 17 คน ปญหาเหลานี้กําลังขยายตัวในวงกวางมากขึ้น เพราะฉะนั้น ตอง
ชี้ใหเด็ก ผูปกครอง ครู เห็นวาปญหาเหลานี้สําคัญ จะสอนวิชาการ เพื่อมุงเขามหาวิทยาลัยเพียง
อยางเดียวไมไดจะตองเรียนรูทักษะชีวิตควบคูไปดวยซึ่งปญหาขางตนเกิดขึ้นเกือบทุกประเทศ
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เรียกไดวาเปนปญหาโลกาภิวัตน เชน ญี่ปุนมีเด็กหลายแสนคนเครียดจากการเรียน ถูกทํารายใน
โรงเรียน และหมกตัวอยูกับบานเปนเดือนเปนป อเมริกาก็มีปญหานักเรียนยิงกราดในโรงเรียน
บอยๆ ปญหาวัยรุนตั้งครรภระหวางเรียน ปญหาเหลานี้ถือวาเปนวิกฤติโลก หากสังคมรูไมเทา
กาวไมทันก็เกิดวิกฤติ ดังนั้น เราจึงตองนําความรูดี ๆ มาเปนแนวทาง เพื่อวางยุทธศาสตรเชิงรุก
หากสังคมโดยรวมชว ยกั นแก ปญ หา ปญหาจะมีแนวโนมลดลงได ป ญหาที่ควรแก ไขอยา ง
เรงดวน คือ สุรา เพราะการดื่มสุราจะทําใหเกิดปญหาตามมา เรื่องความรุนแรง เพศ อุบัติเหตุฯลฯ
ทั้งนี้ ควรมีการรณรงคอยางจริงจังและทําอยางตอเนื่อง เพื่อสกัดกั้นเด็กไมใหดื่มเหลาตั้งแต
มัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากพบวาเด็กเริ่มดื่มตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมากขึ้น สําหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองสรางจุดเดน และความภาคภูมิใหกับเด็ก เชน การทํากิจกรรม การ
ประกวดคนพันธอา และการประดิษฐ เพื่อใหรูสึกวามีศักดิ์ศรี เกิดความภาคภูมิใจไมไปกอเหตุ
เพื่อสรางจุดสนใจในทางที่ผิด
ผูจัดการแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ (ณัฐยา บุญภักดี, 2551) ก็ไดกลาววา
เพศศึกษาจะทําหนาที่ทั้งปองกันไมใหเด็กมีเพศสัมพันธเพราะเด็กจะตัดสินใจได สวนเด็กที่มี
เพศสัมพันธอยูแลวจะรูวิธีปองกันตัวเองจะลดปญหาเพศศึกษา โดยที่ผานมาผูใหญเราละเมิด
สิทธิที่จะไดรูของเด็กมาก เพราะผูใหญไมใหสิทธิเด็กที่จะเรียนรู มองวาการปดกั้นชวยไมใหเผชิญ
ปญหา ทั้งที่ผานมาพิสูจนวาไมจริง เด็กมีสิทธิ์ที่จะรูจะไดมีภูมิคุมกัน
สุทธิชัย ปญญโรจน (2552) ก็ไดกลาววาปญหาของวัยรุนไทย นับวันยิ่งมีมากขึ้น รุนแรง
ขึ้น กวาในอดีต ไมวาจะเปนเรื่องของการใชความรุนแรง การขายตัว การใชจายฟุมเฟอย การหนี
ปญหาเรื่อง
เรี ยน การติดเกม การติดเพื่อน และ การมีเพศสัม พันธกอนวั ยอั น ควร ฯลฯ
เพศสัมพันธของวัยรุนไทย ซึ่งนับวันจะรุนแรง และซับซอนขึ้นทุกขณะดังเชน เรามักจะเห็นในขาว
หนาหนึ่งทางหนาหนังสือพิมพ และสื่อตางๆ ปญหาเหลานี้ มักทําใหผูปกครองของเด็กวัยรุน
โดยเฉพาะวัยรุนตอนตน (อายุประมาณ 12-15 ป) ตามหลักวิชาการแลวเด็กวัยรุนหญิงจะมี
พั ฒ นาการทางเพศเร็ว กวา วัย รุ น ชายเล็ ก น อย ส ว นใหญ จ ะเริ่ม ตน ตอนอายุ 2 ป มั ก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจ เชน เริ่มมีประจําเดือน เตานมมีขนาดใหญขึ้น
น้ํ า เสี ย งเริ่ ม ใสและเล็ ก ลง สะโพกผาย สํ า หรั บ เพศชายก็ เ ริ่ ม ตอนอายุ 14 ป มั ก จะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ คือ องคชาต อัณฑะเริ่มมีการผลิตน้ํากามจากตอมลูกหมาก เริ่มมีอสุจิจาก
อัณฑะ จากสถิติป พ.ศ. 2549 พบวา มีอัตราการติดเชื้อเอดสในหญิงตั้งครรภอายุ 15 -19 ป รอย
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ละ 0.44 ซึ่งกอนหนานั้นไมเคยพบ และสถิติป พ.ศ. 2550 มีผูติดเชื้อเอชไอวี และ ผูปวยเอดสใน
ประเทศประมาณ 1,102,628 ราย เสียชีวิตแลว 558,895 ราย และพบวา นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทั้งชายและหญิงมีเพศสัมพันธกันมากขึ้น ดังนั้น ผูปกครองควรใหความรูและสราง
ความเขาใจกับลูกๆ ที่อยูในชวงวัยรุนตอนตน ซึ่งในภาวะปจจุบัน มีความนากลัวมากสําหรับเรื่อง
เพศในวันรุน เชน ปญหาการมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อ กามโรค หนองใน โดยเฉพาะโรคเอดส ซึ่ง
กําลังแพรระบาดอยูในปจจุบัน รวมทั้งควรเฝาระวัง สื่อตางๆ ที่เปนสิ่งเราที่ทําใหเกิดอารมณทาง
เพศ เชน อินเตอรเน็ต วีซีดี ดีวีดี รวมทั้งหนังสือลามกตางๆ อีกทั้งระวังเรื่องของการจายเงินที่
ฟุมเฟอยเพื่อซื้อสิ่งของที่ไมเปนประโยชน และเปนภัยตอรางกาย เชน โทรศัพท มือถือ เสื้อผาที่
ทันสมัย สุรา บุหรี่ รวมไปถึงยาเสพติด เพราะถาเด็กมีความตองการสิ่งเหลานี้มากๆ ถาไมมีเงินก็
จะไปใหบริการทางเพศเพื่อมาซื้อสิ่งเหลานี้ได
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ทยา ทีปสุวรรณ, 2552) ก็ไดกลาววา กรุงเทพมหานคร
ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางจริงจังมาโดยตลอด พรอมมุงปองกัน
ปญหาสุขภาพทางเพศในวัยรุนซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ปญหาดังกลาวมีความซับซอนหลายมิติ ซึ่งตองอาศัยความหลากหลายทั้งรูปแบบ วิธีการ และ
องคความรูในกระบวนการปองกัน การเตรียมตัวเพิ่มพูนทักษะตางๆ สําหรับวัยรุนอยางเหมาะสม
เพื่อใหเยาวชนมีแนวทางและวิธีการเรียนรู มีทักษะชีวิตที่จะปองกันปญหาสุขภาพทางเพศ
สามารถจัดการกับความรูสึกและความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม กรุงเทพมหานครได
รวมกับสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในการดําเนินโครงการเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนชองทางในการจัดรูปแบบการ
เรียนรูผานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรหลักสูตร “The world starts with me – โลกหมุนไดดวยมือ
ฉัน ” ซึ่งประกอบดวย 14 บทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะชีวิต การรูจักตัวเอง การสรางเสริม
ทัศนคติและทักษะเกี่ยวกับสัมพันธภาพ การดําเนินชีวิตวัยรุนใหรอดพนจากปญหาทางเพศและ
เอดส ตลอดจนขอมูลสถานที่ที่ใหความชวยเหลือในกรณีที่มีปญหาที่ตองไดรับการดูแลแกไข ทั้งนี้
โครงการดังกลาวเริ่มดําเนินการโครงการนํารองตั้งแตปการศึกษา 2549 จํานวน 6 โรงเรียน และ
ดําเนินการตอเนื่องมา จนถึงปการศึกษา 2552 นี้ รวมทั้งสิ้น 100 โรงเรียน และจากการประเมิน
โครงการในเบื้องตนพบวาหลักสูตรโลกหมุนไดดวยมือฉัน ถือเปน รากฐานสําคัญสําหรับการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุน และเปนชองทางในการปองกันปญหาตางๆ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนของ
กรุงเทพมหานครไดมีวัคซีนในการปองกันตนเองอีกดวย

6

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อิสสระ สมชัย
,2552) ไดกลาววา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กตางวัฒนธรรม ป พ.ศ.
2552 ภายใตแผนพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ของศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม และ
มีทักษะชีวิตทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โครงการนี้ จะเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็ก
เยาวชน เพื่อเกิดทักษะชีวิต สามารถคิด ตัดสินใจ แกปญหาและปรับตัวใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
แกปญหา สถานการณตางๆ เพื่อการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยการใหเด็ก เยาวชนได
เรียนรูจากประสบการณตรง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในสวนของเด็ก ครอบครัว ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็ตองเปดใจยอมรับและเรียนรูในสิ่งที่แตกตาง ทั้งเรื่องของอาหาร
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมไทยและความ
เปนไทยจะนํามาซึ่งความรักชาติ และการอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความแตกตาง
นอกจากนี้การรูเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วก็จะเปนการสรางโอกาสอันดีที่จะได
ศึกษาเรียนรูเก็บเกี่ยวประสบการณซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับการดําเนินชีวิตใน
สังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากปจจุบันมีการบรรจุเนื้อหาการสอนทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศัก ราช 2544 โดยในแตล ะชว งชั้น จะมีก ารกํา หนดแนวทางในการจั ด การเรีย นการสอน
เกี่ยวกับทักษะชีวิตในแตละดาน แตในปจจุบันบางสถานศึกษามิไดเห็นความสําคัญจึงไมมีการ
สอนทักษะชีวิตในดานตางๆ ใหกับเด็ก อีกทั้งในโรงเรียนบางแหงไมมีครูเพียงพอที่จะสอนนักเรียน
ได จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตจึงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย คาดว า การจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งผลของการใช ทั ก ษะชี วิ ต ด า นการ
ตัดสินใจและการแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จะชวยใหนักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจและการแกไขปญหาเพื่อนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สรางแรงเสริมดานบวกทางสังคม และ
การสรางเสริมทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตเยาวชน ซึ่งจะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการเรียนรูทักษะชีวิตจะชวยใหนักเรียนได
เรียนรูประสบการณ เพื่อเปนเกราะปองกันจากสิ่งยั่วยุ ตางๆ และพรอมจะเผชิญปญหาตางๆ โดย
การมีทักษะในการตัดสินใจและการแกไขปญหา และเลือกทางเลือกที่ถูกตองและเหมาะสมได
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญ
 หาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ระหวางกลุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาและกลุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
นักเรียนทีก่ ําลังศึกษาอยูในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
1.2 กลุมตัวอยาง
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นักเรียนทีก่ ําลังศึกษาอยูในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน ซึง่ จัดหองที่ใชกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หา
กลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน ซึง่ จัดหองที่ใชกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิธปี กติ
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญ
 หา
2.1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีปกติ
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา
ขอตกลงเบื้องตน
ขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา แบบสอบถามเจตคติเรื่อง
เพศศึกษา แบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษา ผูวิจัยถือวาเปนขอมูลที่
ตอบดวยความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาของผูตอบทุกทาน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการตัดสินใจและการแกปญหา ซึ่งประกอบดวย
การศึกษาปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก
ตัดสินใจเลือกทางแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุด
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การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของผูสอน
รายวิชา พ.31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่ผูสอนไมได
จัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของผูเรียนดานความรู ดานเจตคติ และ
ทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษา ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่นักเรียนทําไดจาก
แบบทดสอบความรู แบบสอบถามเจตคติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศ
ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
เรื่องเพศศึกษา หมายถึง เนื้อหาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ปจจัยที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศ ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการ
ปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หมายถึง นักเรียนเพศชาย และเพศหญิงที่กําลังศึกษา
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2551
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาโดย
ใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนเนื้อหาสุขศึกษาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษา
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถตัดสินใจและแกปญหาเรื่องเพศศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย
ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วของดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
1.2 องคประกอบของผลการเรียน
1.3 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.4 การประเมินผลการเรียนวิชาสุขศึกษา
1.5 ขั้นตอนการประเมินผล
1.6 วิธีดําเนินการประเมินผล
1.7 การประเมินผลเรื่องเพศศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2.2 ความมุงหมายของการสอนเพศศึกษา
2.3 ขอบเขตเนื้อหาเรื่องเพศ
2.4 วิธกี ารสอนเพศศึกษา
2.5 การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน
3.1 ความหมายของวัยรุน
3.2 พัฒนาการของวัยรุน
3.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอวัยรุน
3.4 ปญหาของวัยรุน
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4. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวติ
4.1 ความหมายทักษะชีวิต
4.2 องคประกอบของทักษะชีวติ
4.3 ความสําคัญของทักษะชีวิต
5. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจ
5.1 ความหมายของการตัดสินใจ
5.2 ขั้นตอนการตัดสินใจ
6. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแกปญหา
6.1 ความหมายของการแกปญหา
6.2 ขั้นตอนการแกปญหา
7. งานวิจัยที่เกีย่ วของ
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มีผูไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไวหลายทาน ดังนี้
สมหวัง พิริยานุวัฒน (2537, อางถึงใน กาญจนา มากพูน) กลาววา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมายความวา ผลที่เกิดจากการสอนหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ง
แสดงออกมา 3 ดาน ไดแก พุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
อารีย วชิรวราการ (2542) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ผลที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตางๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ศิริชั ย กาญจนวาสี (2544) กลาวถึง ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวา เปน ผลการ
เรียนรูตามแผนที่กําหนดไวลวงหนา อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งที่ผานมา
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ณัฏฐภรณ หลาวทอง (2548) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ผลการเรียนรู
ตามแผนที่กําหนดไวลวงหนาอันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาที่ผานมา
เอมอร
จังศิริพ รปกรณ (2549) กล าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปน
ความสามารถอั น เป น ผลมาจากประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นได รั บ จากการสอนในช ว ง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา
สิงหา จันทนขาว (2550) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสามารถ
ในดานความรู ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติของผูเรียนที่ไดรับจากการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน
กลาวโดยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู
ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไวลวงหนาโดยเนนในดานความรู ดานเจต
คติ และดานการปฏิบัติ ตามความเหมาะสมของกลุมสาระการเรียนรูในแตละชวงชั้น
1.2 องคประกอบของผลการเรียน
ประเภทหรือองคประกอบของผลการเรียนรู (อางถึงใน เอมอร จังศิริพรปกรณ,
2546) มีดังนี้
1.2.1 ดานพุทธิพิสัย เปนการเรียนรูดานความรู ความเขาใจ และความคิด ซึ่ง
เกี่ ย วกั บ ความสามารถทางสติ ป ญ ญา เช น ความจํ า ความคิ ด การเลื อ กวิ ธี แ ก ป ญ หา การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ การคิดรูปแบบ การตัดสินคาของสิ่งตางๆ เปนตน เปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสวนของสมอง
1.2.2 ดานจิตพิสัย เปนการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งเกี่ยวกับคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
1.2.3 ดานทักษะ ความชํานาญ เปนการเรียนรูดาน เปนการเรียนรูดานทักษะ
การปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย การประสานงานของการ
ใชอวัยวะตางๆ เชน การเขียน การอาน การพูด การวาดภาพ การเลนฟุตบอล เปนตน
กลาวโดยสรุปไดวา องคประกอบของผลการเรียนรู ประกอบดวยดานพุทธิพิสัย
ดานจิตพิสัย และดานทักษะ ความชํานาญ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีขึ้น
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1.3 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
กรมวิชาการ (2545) ระบุวา การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนซึ่งไดดําเนินการควบคูกันไป การบูรณาการการวัดและประเมินผลกับการ
จัดการเรียนรู จึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนหลายประการ อาทิ ไดขอมูลยอนกลับที่
จะชวยติดตาม กํากับ ดูแลความกาวหนาของผูเรียน นําผลมาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับสภาพผูเรียน ชวยใหผูเรียนตระหนักในความสามารถและพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ สามารถคนพบความรูใหม และคิดแกปญหาดวยวิธีตนเองได
1.4 การประเมินผลการเรียนวิชาสุขศึกษา
กรมวิชาการ (2545)

ระบุวา การประเมินผลการเรียนวิชาสุขศึกษา เปน

กระบวนการตรวจสอบการสอนสุขศึกษาอยางมีระบบ คือเมื่อครูไดจัดระบบการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนไปแลววิธีการใดๆ ก็ตาม ผูเรียนไดเกิดการเรียนรู เกิดเจตคติและการปฏิบัติทางสุขภาพ
เปนไปตามจุดประสงคของการเรียนรูที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
สงเสริมและพัฒนาสุขภาพของผูเรียน และจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูใหดียิ่งขึ้น
1.5 ขั้นตอนการประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรูการสอนควรมีการประเมินผลทุกครั้งที่ทําการสอนซึ่ง
ครูผูสอนสามารถสามารถจัดทําการประเมินผลได 3 ขั้นตอน กรมวิชาการ (2545) ไดระบุ ดังนี้
1. การประเมินผลกอนทําการสอน
2. การประเมินผลระหวางทําการสอน
3. การประเมินผลหลังการสอน
การวัดแลประเมินผลแตละครั้งจะเปนการวัดผลเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ
เจตคติ และการปฏิบัติของผูเรียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อหาแนวทางใหความรู
และสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ถาวรใหกับผูเรียนไดถูกตอง
และเปนไปตามวัตถุประสงค
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1.6 วิธีดาํ เนินการประเมินผล
กรมวิชาการ (2545) ไดเสนอวิธีดําเนินการประเมินผล ดังนี้
1. การสังเกตโดยครูและนักเรียน
2. การสัมภาษณ การสนทนา
3. การใชแบบทดสอบแบบตางๆ
4. การตรวจผลงานของนักเรียน
5. การปฏิบัติของผูเรียน
6. ศึกษาจากสถิติ การรายงานผลจากบัตรสุขภาพของผูเรียน
กลาวโดยสรุปไดวาวิธีการดําเนินการประเมินผลสามารถกระทําไดโดย
การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การสัมภาษณ การสนทนา การใชแบบทดสอบ การตรวจผลงาน
ของนักเรียน การปฏิบัติของผูเรียน และการรายงานผลจากบัตรสุขภาพของผูเรียน
1.7 การประเมินผลเรื่องเพศศึกษา
สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2541) กลาวไดวาตามปกติครูควรจะ
ทําการวัดผลการเรียนทางดานความรูหรือแนวความคิด ความรูสึกและทัศนคติและการปฏิบัติ
หรือความประพฤติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ครูไดตั้งขึ้นสําหรับการสอน
ในแตละบทเรียนเพื่อประเมินผลพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียน
การสอนบทเรียนเพศศึกษาโดยตรง รวมทั้งควรวัดผลบทเรียนเพศศึกษาเพื่อประเมินผลการเรียน
ของเด็กเปนครั้งคราว เชน การสอบกลางภาค ปลายภาคและปลายป ซึ่งครูจะไดวัดผลการเรียน
หรือสอบและใหคะแนนเด็กแลว ถาหากโรงเรียนไดจัดและดําเนินโปรแกรมเพศศึกษาอยาเปน
กิจจะลักษณะ โรงเรียนก็ควรจะไดวัดและประเมินผลโปรแกรมตามความมุงหมายที่ไดตั้งไวอีก
สวนหนึ่งดวย
กลาวโดยสรุปไดวา การประเมินผลการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาควรมีการวัด
ดานความรู ดานเจตคติ และการปฏิบัติของผูเรียน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตาม
จุดประสงคที่ไดตั้งไวลวงหนาแลว
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปน
เกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะ
สวนที่จําเปนสําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนา
เพิ่มเติมได สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1.2 สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1 : เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของ มนุษย
สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดําเนินชีวิต
สาระที่ 3 : การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย เกม กีฬาไทย และกีฬา
สากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เขาใจ และมีทกั ษะในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมทางกาย เกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
ปฏิบัติเปนประจํา สม่ําเสมอ มีการสรางเสริมสมรรถภาพ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ํ ใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณของการแขงขัน ชืน่ ชมในสุนทรียภาพของ การกีฬา
สาระที่ 4 : การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณคา และมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค
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สาระที่ 5 : ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 : ปองกันและหลีกเลีย่ งปจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพอุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง
2

2.1.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้
สาระที่ ๒ : ชีวติ และครอบครัว
ตารางที่ 1 มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะ
ในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานการเรียนรูช วงชัน้
ป.๑-๓

ป.๔-๖

๑. รักตนเอง เขาใจใน
อิทธิพลของครอบครัว
ที่มีตอสุขภาพ และ
ชีวิต

๑. เขาใจและเห็น
คุณคาของการมีชีวิต
และการมีครอบครัว
ที่อบอุนตาม
วัฒนธรรมไทย

๑. เขาใจอิทธิพลของ
ครอบครัว เพือ่ น
สามารถปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม และวัฒนธรรม
ที่มีตอพฤติกรรมทาง
รางกาย อารมณ และ
เพศ และการดําเนิน
พัฒนาการทางเพศ
ชีวิต

๒. เขาใจลักษณะ

๒. ภูมิใจและเห็น

๒. เขาใจในคุณคา

๒. มีทักษะในการ

และความแตกตาง

คุณคาในความเปน

ของความเปนเพื่อน

สรางเสริม

ของเพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย

ความเสมอภาค ทาง

สัมพันธภาพทีด่ ีตอกัน

และแสดงพฤติกรรมที่ และปฏิบัติบทบาท

เพศ สามารถสราง

เหมาะสมกับเพศของ

และรักษา

ตามเพศไดอยาง

ตนตามวัฒนธรรมไทย เหมาะสม

ม.๑-๓

ม.๔-๕

๑. ยอมรับและ

สัมพันธภาพกับผูอื่น
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ตารางที่ 1(ตอ) มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมี
ทักษะในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานการเรียนรูช วงชัน้
ป.๑-๓

ป.๔-๖

ม.๑-๓

ม.๔-๕

๓. ดูแล รักษาความ

๓. เขาใจสุขอนามัย ๓. เขาใจเรื่องอนามัย ๓. มีคานิยมทีด่ ีใน

สะอาดรางกายได

ทางเพศ และปฏิบัติ

เจริญพันธุ และวิธี

อยางถูกตอง

ไดถูกตองเหมาะสม

ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของการเกิด

เรื่องเพศ และเขาใจใน

ดี

อารมณทางเพศ

๔. มีทักษะในการ

๔. เขาใจวัฒนธรรมที่

นําไปสูการลวงละเมิด ที่จะนําไปสูการมี

ปองกัน ตนเองจาก

มีผลตอพฤติกรรมทาง

ทางเพศและหลีกเลี่ยง เพศสัมพันธกบั การ

การถูกลวงละเมิดทาง เพศและสามารถ

๔. รูพฤติกรรมที่

ได

๔. เขาใจพฤติกรรม

ตั้งครรภ

เพศตัดสินใจ และ

จัดการไดถูกตอง

แกไขปญหาชีวิตดวย

เหมาะสม

วิธีการที่ถกู ตอง
เหมาะสม
๕. ตัดสินใจและ

๕. รูและเขาใจถึง

แกไขปญหาทางเพศ ความเสีย่ งตอการติด
ไดอยางเหมาะสม

๕. หลีกเลี่ยงและ
ปองกันตนเองจาก

โรคทางเพศสัมพันธที่ ความเสีย่ งตอการติด
มีอันตรายถึงชีวิตและ โรคทางเพศสัมพันธ
การตั้งครรภโดยไม

และการตั้งครรภโดย

ตั้งใจกับปญหาที่

ไมตั้งใจ

ตามมา
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2.2 ความมุงหมายของการสอนเพศศึกษา
คารรอล และวอลป (Carroll and Wolpe, 1996) ไดกลาวถึงความมุงหมายของ
เพศศึกษาไววา
1. การสอนเพศศึกษาเปนการเตรียมขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับความ
สัมพันธทางเพศของมนุษย
2. การสอนเพศศึกษาเปนการใหโอกาสสําหรับนักเรียนในการถาม
คําถาม และไดรับคําตอบเกี่ยวกับเรื่องเพศ
3. การสอนเพศศึกษาชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะสวนบุคคล
เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธเพื่อน
4. การสอนเพศศึกษาชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
รับผิดชอบถึงเรื่องของความสัมพันธทางเพศ
5. การสอนเพศศึกษาเปนการใหความรูเรื่องเพศ เพื่อใหนักเรียนได
เปลี่ยนแปลงเจตคติที่ถูกตองอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และลดพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม
2.3 ขอบเขตเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดกําหนดขอบขาย
เนื้อหาเรื่องเพศศึกษาไว 6 หนวยการเรียนรู ดังนี้
หนวยที่ 1 พัฒนาการทางเพศ
หนวยที่ 2 สัมพันธภาพระหวางบุคคล
หนวยที่ 3 ทักษะสวนบุคคลที่จําเปน
หนวยที่ 4 พฤติกรรมทางเพศ
หนวยที่ 5 สุขภาพทางเพศ
หนวยที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม
ดังนัน้ การเรียนรูเกี่ยวกับเพศศึกษาจึงนําไปสูการพัฒนาเยาวชนเกิดทักษะที่
จําเปนในการดําเนินชีวิต ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)

19

- การใหคุณคากับสิ่งตาง ๆ ซึ่งระบบการใหคุณคานี้เปนตัวชี้วัด
พฤติกรรมเปาหมาย และการดําเนินชีวิตของเรา
- การสื่อสารรับฟง การแลกเปลี่ยนความรูส ึกนึกคิดที่สอดคลองหรือ
แตกตางกัน
- การตัดสินใจ การตอรอง การทําความตกลงเพื่อบรรลุความตัง้ ใจหรือ
ทางเลือกที่ตนสามารถรับผิดชอบได
- การรักษาและยืนยันในการเปนตัวของตัวเอง สามารถแสดงความรูสึก
ความตองการของตนเองโดยเคารพในสิทธิของผูอื่น
2.4 วิธกี ารสอนเพศศึกษา
การสอนเพศศึกษาเปนรูปแบบหนึง่ ในการแกไขปญหาทางเพศ พบไดวามีการ
สอนเพศศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งเปนรูปแบบหนึง่ ทีม่ ีสวนสําคัญยิ่งในการใหความรูความเขาใจ
สรางเจตคติ รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับเรือ่ งเพศในกลุมเด็กและเยาวชนเนื่องจากโรงเรียนมีความ
เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาดังที่ อลิซาเบธ และแมรี่ (Elizabeth
and Mary, 2004) ไดกลาวถึงความเหมาะสมถึงการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
1. โรงเรียนมีนกั เรียนอายุระหวาง 5-16 ป อาศัยอยูในโรงเรียนจํานวนมาก
2. โรงเรียนมีครูผูสอนเพศศึกษาที่ไดรับการฝกฝนในการสอนไวเปนอยางดี
3. โรงเรียนมีหลักสูตรเพศศึกษาทีเ่ หมาะสมกับอายุของนักเรียน
4. โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระในวิชาอื่นๆ
2.5 การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สุ ช าติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2541) ไดใ หข อ เสนอแนะว า การ
จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนนั้น เรื่องที่ควรจะสอน ไดแก
การเจริญเติบโตทางเพศและพัฒนาการทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจในวัยรุน
สรีระวิทยาของอวัยวะเพศและตอม การสืบพันธุของมนุษย สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายและ
เพศหญิง ความเขาใจในเพศตรงขาม ความสัมพันธระหวางเพศ การปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศ
การแตงงานและชีวิตครอบครัว ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ
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3. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน
3.1 ความหมายของวัยรุน
วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere”
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (สทีนเบอรก Steinberg, 1996) ดังนั้น ชวงวัยรุนจึงหมายถึง
ชวงเวลาแหงการเติบโต จากวัยเด็กที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึงเปนวัยแหงการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ ง จํ าเป น ตองมี พั ฒ นาการทางดานรา งกาย อารมณ สัง คม และสติปญญาไป
พรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลาย
ประการ เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พร
พิมล เจียมนาคินทร, 2539)
วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความเปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987) ไดกลาวถึง
วัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับ
พฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญที่สังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึงมิไดมีเพียงการเติบโตทาง
รางกายเทานั้น หากแตหมายรวมถึงการเติบโตทางสังคมซึ่งอยูในกรอบของวัฒนธรรมในแตละ
ทองถิ่นอีกดวย
อิริคสัน (Erikson, 1968) ใหความเห็นวา วัยรุนเปนวัยที่มนุษยพยายามคนหา
ความตองการที่แทจริง เรียนรูบทบาทหนาที่ และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่อที่จะ
วางแผนชีวิตตอไปในอนาคต ซึ่งถาในระยะนี้วัยรุนประสบความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณ
ของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตเปนผูใหญที่รูจักความสามารถ
ของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากเกิดความลมเหลวในการ
คนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีผลกระทบตอการเติบโตเปน
ผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนยังปรารถนาที่จะเปน
เหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมาใชเปนลักษณะ
ของตนเอง โดยต น แบบมั ก จะได แ ก พ อ แม ญาติ พี่ น อ ง และครู อ าจารย แต ก ารเลี ย นแบบ
พฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรงมาได
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หากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณที่โหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมที่ไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมตอสูตางๆ ก็ได
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเรื่องที่ทําไดยาก
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายที่เปนสากลขึ้น อีกทั้งการใช และความหมายของคําวา
วัยรุน เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวนั้น แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพ
สังคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันใน
แตละทองถิ่น โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ
เนื่องจากการกําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยาม
ความหมาย
สทีนเบอรก (Steinberg, 1996) กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา
วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงเพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับ
วัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14
ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอนปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19
ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยมตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย
เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความ
ของวัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996) จึงได
เสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของการเปนวัยรุนดังปรากฏในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2 ขอบเขตของการเปนวัยรุน (สทีนเบอรก Steinberg, 1996: 5)
เมื่อเริ่มเปนวัยรุน
ดานรางกาย

มีอวัยวะสืบพันธุสมบูรณ แตการ

เมื่อสิ้นสุดวัยรุน
สามารถสืบพันธุโดยการรวมเพศ

ทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ
ดานอารมณ

เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง

แยกตัวเปนอิสระจากผูปกครอง

ดานความรูความ
เขาใจ

มีความสามารถในการใชเหตุผลมาก

มีความสามารถในการใชเหตุผลได

ขึ้น

เปนอยางดี
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ตารางที่ 2(ตอ) ขอบเขตของการเปนวัยรุน (สทีนเบอรก Steinberg, 1996: 5)
เมื่อเริ่มเปนวัยรุน

เมื่อสิ้นสุดวัยรุน

ดานความสัมพันธ เปลี่ยนจากความสนใจในพอแมมาเปน พัฒนาความสัมพันธและความสนิท
ระหวางบุคคล

สนใจเพื่อนฝูง

สนมกับเพื่อนฝูง

ดานสังคม

เริ่มเรียนรูการทํางานแบบผูใหญ เรียนรู มีภาวะของความเปนผูใหญเต็มตัว
เรื่องครอบครัว และหนาที่พลเมือง

สามารถหาเอกลักษณของตัวเองได

ดานการศึกษา

เริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยมตน

สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ

ดานนิตินัย

มีภาวะเปนผูเยาว

บรรลุนิติภาวะ

กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United Nations
Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน (Adolescence) คือ
บุคคลในชวงอายุตั้งแต 10 ถึง 19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10 ถึง 14 ป และวัยรุนตอน
ปลายอายุ 15 ถึง 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15 ถึง 24 ป (UNFPA, 2005)
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ค.ศ. 2003 โดยกระทรวงเยาวชน
และกีฬาของอินเดีย ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13 ถึง 35 ป แตเนื่องจาก
ประชากรในกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ
13 ถึง 19 ป ซึ่งถือเปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20 ถึง 35 ป (Ministry of
Youth Affairs & Sports of India, 2003) สวนในประเทศนิวซีแลนด ไดมีการกลาวถึงการกําหนด
ชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10 ถึง 24 ป ตามนโยบายดานการ
สาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board, 2005)
ในประเทศไทยมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งในดานจิตวิทยา
ชีววิทยา และสังคมวิทยาซึ่งหลายทานไดใหนิยามของคําวาวัยรุนไวอยางนาสนใจ โดยจะขอยก
มาอางถึงในรายงานฉบับนี้ดังตอไปนี้
จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ (2541) ระบุในรายงานการทบทวนองค
ความรูดานเด็ก เยาวชน และครอบครัววา เด็กและเยาวชนมีอายุตั้งแต 0 ถึง 24 ป แตเยาวชน
วัยรุนจะมีอายุตั้งแต 15 ถึง 24 ป สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) ไดใหความหมาย
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ของวัยรุนไววา วัยรุน คือ วัยที่สิ้นสุดความเปนเด็กเปนวัยที่เปนสะพานไปหาผูใหญไมมีเสนขีดขั้น
ที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน
และมีขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีน้ํากาม กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเริ่มจากการมีวุฒิ
ภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปนพอแมคนได แตในการกําหนดอายุที่ชัดเจนแนนอนนั้น
เปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวงอายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรก
รุน อายุ 13 ถึง 16 ป และ วัยรุนตอนปลาย อายุ 17 ถึง 21 ป
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุน ไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุน ออกเปน 3 ระยะ คือ
1. วัยยางเขาสูวยั รุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป
2. วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรือ 17 ป
3. วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป
โดยไดเสนอเปนแผนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและเพศหญิง
ดังในแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ
เพศหญิง
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ที่มา: ดัดแปลงจาก พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538: 103)

วัยรุน

ผูใหญ

24

จะเห็นไดวา การกําหนดชวงอายุของวัยรุนนั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก เนื่องจากเด็ก
แตละคนจะเติบโตเปนวัยรุนในชวงอายุที่ตางกัน ดังนั้น วัยรุน คือ บุคคลที่มีอายุระหวาง 13 ถึง
25 ป เพื่อใหครอบคลุมกลุมเยาวชนตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2521 กําหนดไว
3.2 พัฒนาการของวัยรุน
พัฒนาการที่สาํ คัญของวัยรุน สามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
นาคินทร, 2539) ไดแก
3.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และ
ระบบการผลิ ต ฮอร โ มนของต อ มไร ท อ และลั ก ษณะโครงสร า งภายนอกร า งกาย เช น การ
เปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุน เจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความพรอม
ใหแกเด็กในการกาวเขาสูวยั รุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลีย่ นแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบตั ิตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกาย
เพื่อใหมีสัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน การใชเวลาวางให
เหมาะสม และการพักผอนใหพอเพียง
3.2.2 พัฒนาการทางดานอารมณ อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงายมี
อารมณรุนแรงอารมณไมคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางเห็นไดชัด จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจใน
บุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุน
มีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มีใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลา
สวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตามศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่
วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมีพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้ง
ก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอวาจนทําใหเกิดความเครียดได
3.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง เจตคติ และ
พฤติกรรมทางสังคมในทุกดาน วัยรุนจะตองการอิสรเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบ
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เพื่อน และตองการความเปนสวนตัว จึงทําใหบางครั้งอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ
และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการ
คบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีคานิยม และมีความสนใจในสิ่งเดียวกันเพื่อใหตนเอง
ไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภัย ทั้งนี้การคบเพื่อนจะชวยใหวัยรุนรูจักการ
ปรับตัวใหเขากับสังคม เรียนรูการรักษามิตรภาพ มีความเขาใจตัวเอง และรูจักรับฟงความเห็น
ของผูอื่น การปรับตัวใหเขากับสังคมนับวาเปนพัฒนาการที่ยากที่สุดของวัยรุน
3.2.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา ชวงวัยรุนเปนวัยที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาระดับสติปญญาเปนอยางมาก นักจิตวิทยาดานพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยหลาย
ทานมีความเห็นตรงกันวา สติปญญาของมนุษยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยใน
วั ย นี้ ม นุ ษ ย จ ะสามารถให นิ ย ามของวั ต ถุ สิ่ ง ของต า งๆ ได อ ย า งชั ด เจน สามารถแบ ง แยก
คุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่
เปน นามธรรม พั ฒ นาการทางสติปญญาของวัย รุน ปรากฏในหลายรูปแบบ เชน รูจั ก ลองตั้ง
สมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่
มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่ตนสนใจไดอยางแมนยําแตมักไมนําไปใชใน
เรื่องการเรียน มีความคิดกวางไกล มีจินตนากรคิดฝนถึงสิ่งตางๆ อยากรูอยากเห็นอยากทดลอง
และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง
3.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอวัยรุน
พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําให
วัยรุนมีความแตกตางกัน (UNFPA, 2005) ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษา
โดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของ
วัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนที่ควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน
สตีนเบอรก (Steinberg, 1996) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4
ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน
เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง และไมเกิดความคลาดเคลื่อน
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3.3.1 วัยรุนกับครอบครัว
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมากที่สุด
นับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหา
ภายในครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) ดังนั้นในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่ง
ที่สามารถเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง
ปญหาของวัยรุนก็จะลดนอยลงตามไปดวย
ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจากครอบครัว
ขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหาการ
หยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน
(พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึ้นภายในครอบครัวที่ความสัมพันธไมดีมี
แนวโนมที่จะไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของ
ครอบครัว ที่ อบอุน ครอบครั ว ที่ขาดความอบอุน พอแมขาดการดูแลเอาใจใส และขาดความ
รับผิดชอบจะสรางปญหาใหแกลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกที่อยูในวัยรุน ดังนั้น เพื่อเปนการชวย
ลดปญหาสังคมที่มีพื้นฐานมาจากปญหาครอบครัว พอแมจึงควรวางตัวเปนเพื่อนที่ดีของลูก
หลีกเลี่ยงการโตเถียงกันตอหนาลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเปนพื้นฐาน
เมื่อลูกยางเขาสูวัยรุน ความสัมพันธระหวางพอแมและลูกจะเริ่มหางเหินขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง
3.3.2 วัยรุนกับโรงเรียน
นอกเหนื อ จากสถาบั น ครอบครั ว แล ว โรงเรี ย นเป น อี ก หนึ่ ง สถาบั น ที่ มี
ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งใน
สามของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรงเรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบ
เพื่อนรุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะได
เรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิ
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และหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็ก
เรียนรูในโรงเรียนจะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐาน
ของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโตขึ้นเปนผูใหญ
ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู หนาที่ของ
ครูโดยทั่วไปคือ การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ดี มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ จากการศึกษาของพร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใส
ดูแลจากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตใน
บางครั้ง ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมี
สาเหตุมาจากตัวเด็ก หรือตัวครู โดยสมพร สุทัศนีย (2531: 64 อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร,
2539: 179) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอนไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครู
ไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเด็ก และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กมี
พฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในจิตวิทยาวัยรุนจึง
จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความสามารถในการสอน คุณสมบัติที่
สําคัญประการหนึ่งของครูคือการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด และ
สรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ
พิศสะอาด, 2536: 49 อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539: 180)
เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคุณภาพการเรียน
การสอนหรือพัฒนาการของเด็กหรือไม (สตีนเบอรก Steinberg, 1996) ตอบวา โรงเรียนและ
หองเรียนขนาดเล็กนาจะดีกวาขนาดใหญในแงที่วา เด็กจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน หรือมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนไดในอัตราสวนที่มากกวา อีกทั้งยังสามารถ
ทํางานใกลชิดกับเพื่อนๆ ไดอยางทั่วถึง จากการศึกษาพบวา นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะมี
โอกาสทํ า หน า ที่ ผู นํ า หรื อ ได รั บ มอบหมายหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ อั น จะนํ า มาซึ่ ง ความ
ขยั น หมั่ น เพี ย ร และความมั่ น ใจในตนเอง มากกว า นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดใหญ แต จ าก
การศึกษาพบวา วัยรุนในชั้นเรียนขนาดใหญสามารถเรียนรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ไดเทากับวัยรุนที่
เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดแผนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
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ชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนให
เหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่
สําคัญที่สุด คือ มีครูที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกศิษย
3.3.3 วัยรุนกับเพื่อน
วัยรุนกั บกลุ มเพื่อนถือเปน สิ่ง ที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสํ าคัญมากสําหรับ
วัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะเลือก
เพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม, 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานอง
เดียวกัน เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (สตีนเบอรก Steinberg, 1996)
จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศบาง ลักษณะการคบเพื่อน
ของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น ซึ่ง (กริมเดอร Grimder, 1966 อางถึงใน พร
พิมล เจียมนาคินทร, 2539: 83) ไดแบงขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญิง เปนแบบอิสระตอกัน
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายและ
กลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายกลุม
และแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม
ขั้นที่ 4 เริ่มแบงแยกจากคูที่อยูในกลุมมาเปนคูเดี่ยว
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงของ
รูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนตองการให
เพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชิกของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน พูดจา
โดยใช ภ าษาระดั บ เดี ย วกั น การเข า กลุ ม จะช ว ยให วั ย รุ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง มี สั ง คม
กวางขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น
ความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว ก็ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การคบเพื่ อ นของวั ย รุ น ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
เขาใจและความอบอุนจากเพื่อนมาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุนจะยอมทํา
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ตามเพื่อนทุกอยางซึ่งเปนเรื่องที่นากังวล หากกลุมเพื่อนมีพฤติกรรมเกเร สรางความเดือดรอนให
ผูอื่นก็อาจทําใหหลงทําในสิ่งที่ผิด และสูญสิ้นอนาคตได
3.3.4 วัยรุนกับกิจกรรม
ตามธรรมชาติของวัยรุนนั้น วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง
สิ่ง ใหม ๆ ที่ ตนสนใจ ทั้ ง ในเรื่ อ งหลัก การและแนวคิดต า งๆ เรื่ อ งที่ท า ทาย รวมถึ ง เรื่อ งเร น ลั บ
นอกจากนี้วัยรุนยังมีความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความ
มุงมั่นในงานที่รับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น
ทางเลือกของวัยรุนในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุน
เอง หรือตอสังคม พรพิมล เจียมนาคินทร(2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น
เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตึงเครียด และความกดดัน
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือจากงานที่ไดรับมอบหมายจากทางบาน
กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของตัว
วัยรุน เชน การประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มี
ประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรม
ดนตรีหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตัว และทําใหวัยรุนรูสึกผอน
คลายจากความตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนา
บุคลิกภาพ และเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือ
การคนควาตางๆ จะชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณที่อยูนอกเหนือตําราเรียน
วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใชเวลา
วางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg, 1996) หากแตรายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อ
รถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทานอาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนใน
ประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิงมากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจาก
สังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปนสิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของ
ครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่มเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษ
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ของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไมสราง
ความเดือดรอนใหกับผูอื่น
การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดผลกระทบตอ
การเรียนหรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม หรือมี
การเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง
3.4 ปญหาของวัยรุน
วัยรุนถือไดวาเปนวัยที่สําคัญที่สุด ซึ่งอาจพัฒนาไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพหรือ
อาจหลงเดินทางผิดจนหมดอนาคตตั้งแตยังไมเปนผูใหญ นักจิตวิทยาวัยรุนไดกลาวถึงวัยรุนวา
เปน “วัยแหงพายุบุแคม” (Hall, 1904 อางถึงใน สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม, 2521: 1)
หรือเปน “วัยวิกฤต” (Erikson, 1968) วัยรุนจึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหามากที่สุด
สาเหตุของปญหาวัยรุนมีหลายประการ เชน เกิดจากมีอารมณตึงเครียด เกิด
ความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายใน
ใจ ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความ
กดดันจากสังคมรอบขาง ทัง้ นี้ ไดมีผูจัดลําดับความกดดันในเรื่องตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับ
มาก - นอยไวดังนี้ (ยิ่งใหญ, ผูแปล, 2535: 90 อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539: 233)
1. เรื่องเพศ
2. ยาเสพติด
3. การศึกษา
4. งาน
5. การสอบคัดเลือก 6. เพื่อน
7. ผลการเรียน
8. สงคราม
9. ปญหาของเพื่อน
10. ปญหาอนาคต
11. ปญหาครอบครัว
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา
วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแก
ปญหาในสมัยนั้น ๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหม ๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อย ๆ
ซึ่งก็สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่
พบมีดงั นี้
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3.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดาน
อารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนัน้ จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนใน
แตละดานตามลําดับ
เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายกอน
เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมีขนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน
เด็กจะกลัวถูกเพื่อนลอและขาดความมั่นใจในตนเองซึ่งอาจมีผลตอบุคลิกภาพไดในขณะเดียวกัน
เด็กที่มีพัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียวกัน
พัฒนาการทางอารมณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางปญหาใหกับวัยรุน เนื่องจากวัยรุน
เปนวัยที่มีลักษณะอารมณแปรปรวนไมคงที่ คือ มีความรุนแรง หรือบางครั้งออนไหวไดงาย เมื่อ
ไดรับความกระทบกระเทือนจิตใจมักจะมีอาการเก็บกด และหันไประบายออกกับสิ่งอื่น เชน การ
เลนกีฬา เลนดนตรี การเที่ยวเตร การใชสารเสพติด การหนีออกจากบาน หรือฆาตัวตาย เปนตน
ปญหาดานการปรับตัวในสังคมนับวาเปนเรื่องที่ตองใหความสนใจเชนกัน วัยรุน
ในปจจุบันมักขาดระเบียบวินัย และขาดความเคารพในสิทธิ และหนาที่ทั้งของตนเอง และของ
ผูอื่น ทําใหสังคมเกิดความปนปวนวุนวาย เนื่องจากวัยรุนเปนวัยแหงความคึกคะนอง ชอบละเมิด
กฎ และไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย
ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายในชั้น
เรียนเด็กที่เรียนเกงจะมีปญหา เชน มีความมั่นใจในตนเองสูง ใชความฉลาดเอาเปรียบผูอื่น ไม
ยอมรับความพายแพ และอาจรูสึกกดดันเมื่อเปนที่คาดหวังของพอแมและครูอาจารย สวนเด็กที่
เรียนออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับ
เพื่อนไดยากเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจ
ในตนเอง เกิดความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา
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3.4.2 ปญหายาเสพติด
ยาเสพติดเปนสิ่งที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะวัยรุน
ที่มีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิ่งเสพติดชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจาก
ความคึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถู
ชักชวนหรือลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม, 2521) ปจจุบัน
ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และ
ยาที่ชวยกระตุนความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจ
เรื่องโทษภัยของยาเสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจะสามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและ
ความเขาใจภายในครอบครัวถือเปนเกราะปองกันยาเสพติดที่ดีที่สุด
3.4.3 ปญหาการทะเลาะวิวาท และใชความรุนแรง
ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูวัยรุน หรืออาจเรียกวาการยกพวกตีกันเปนปญหา
ที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะหลังมี
การใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุม
ชางกลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่
สาธารณะ เชน ตามปายรถเมล บนรถเมล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของ
ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา เด็ก
นักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษามีแนวโนมการกอเหตุทะเลาะวิวาท และใชความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากไมพอใจที่เพื่อนดีเดนกวาตน หรือหลงรักชายหนุมคนเดียวกัน นอกจากนี้ประเด็น
ปญหาวัยรุนที่สังคมใหความสนใจมากยังไดแก ปญหาการใชความรุนแรงในการรับนองใหมของ
รุนพี่ในสถาบันการศึกษา และปญหาแกงมอเตอรไซค เปนตน
3.3.4 ปญหาทางเพศ
การเจริ ญ เติ บ โตทางร า งกายของวั ย รุ น ทํ า ให เ กิ ด พั ฒ นาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคิดในเรื่องนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ
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ทั้งในเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเรื่องการศึกษาหา
ความรูเรื่องเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยง
ที่จะใหความรูในเรื่องเพศศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ
โดยมักจะกลาววา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเอง
โตแลว ประกอบกับการขาดความรูที่ถูกตองในเรื่องเพศศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหา
ความรูดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวา
จะเปนทางหนังสือ สื่อโทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับ
เรื่องเพศมากขึ้น
วัยรุนที่ไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือขาดการ
ปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสุภาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจใน
กันและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหาก
วัยรุนมีเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพ
จิตใจทรุดโทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติเมื่อเปนผูใหญ
ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบได
บอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเติบโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ
และเด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจาก
ครอบครัวที่ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยู
กับพอจะมีพฤติกรรมเปนทอม สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน
การตองการเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวม
เพศจะนํามาซึ่งปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาด
การปองกันอยางถูกวิธี
การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิดการ
ตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคุมกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลางคัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต
เชน ขาดโอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน
นอกจากนี้ วัยรุนยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะทําหนาที่พอแมได การตั้งครรภในวัยรุนจึงเปนอันตราย
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อยางยิ่งทั้งตอตัวแม และทารกในครรภหากแมขาดความรูในการดูแลตนเองระหวางตั้งครรภก็จะ
สงผลใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆ เชน ภาวะครรภเปนพิษ ซึ่งอาจจะทําใหแมและทารกในครรภ
พิการหรือเสียชีวิต การตั้งครรภในวัยรุนอาจสงผลใหเด็กคลอดกอนกําหนด ซึ่งทารกที่คลอดกอน
กําหนดมีแนวโนมที่จะมีสติปญญาต่ํากวาเกณฑ หรือพิการ และตกเปนภาระของสังคมตอไป
อีกหนึ่งปญหาสําคัญที่สืบเนื่องมาจากปญหาการตั้งครรภในวัยรุนก็คือ ปญหา
การทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน เกิด
ความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนที่ตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปน
อยางมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกัน
ปญหาทางเพศของวัยรุน

4. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวติ
4.1 ความหมายของทักษะชีวิต
ทักษะ Skill (ประเสริฐ ตันสกุล) หมายถึง ความชัดเจน และความชํานิชํานาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสรางขึ้นไดจากการเรียนรู ไดแก ทักษะการอาชีพ การกีฬา การ
ทํางานรวมกับผูอื่น การอาน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางภาษา ทักษะ
ทางการใชเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปนทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน จากการกระทํา หรือ
จากการปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกลาว นั้นเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตที่จะทําใหผูมีทักษะ
เหลานั้น มีชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีพอยูในสังคมได โดยมีโอกาสที่ดีกวาผูไมมีทักษะ
ทักษะชีวิต Life skill หมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา
(Phychosoclal competence) ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวใน
อนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือจะกลาวงาย ๆ ทักษะชีวิต
ก็คือ ความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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ทักษะชีวิต (Life Skills) เริ่มตนการนํามาเผยแพรโดยองคการอนามัยโลก
(WHO) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนรูจักดูแลตนเองทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจซึ่งจะ
สงผลใหคนมีสภาพการดํารงชีวิตที่มีความสุขและสามารถดํารงตนอยูในสังคมโดยไมเปนภาระ
ของสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพโดยเนนความสําคัญของบุคคล
ใหรูจักการปรับตัวพรอมการเผชิญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น องคการอนามัยโลก
(WHO) จึงใหความหมายทักษะชีวิต เปนความสามารถอันประกอบดวย ความรู เจตคติ และ
ทักษะ ซึ่งสามารถจัดการกับปญหารอบ ๆ ตัว ใหอยูรอดในสภาพสังคมและวัฒนธรรมยุคปจจุบัน
ไดอยางมีความสุขและเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต
จากคํานิยามของทักษะชีวิต (Life Skills) ขององคการอนามัยโลกเนนความสําคัญ
ในการดํารงตนของบุคคลที่มีความเหมาะสมและทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งปญหาของ
สังคมในยุคปจจุบันมีความซ้ําซอน บางปญหามีความรุนแรงดังที่ปรากฏในปญหาเรื่องยาเสพติด
โรคเอดส บทบาทชายหญิ ง ชี วิ ตครอบครัว สุ ขภาพ อิ ท ธิพ ลสื่อ สิ่ ง แวดลอม ฯลฯ ซึ่ ง คํา นิย าม
ดังกลาวไดชี้ใหเห็นแลววาจะตองมีการเรียนรูดวยตนเองและรูจักปรับตัว การฝกฝนเปนการเปด
โอกาสใหคนเกิดการพรอมของตนเองและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข นอกจากคํานิยาม
ทักษะชีวิตจากองคการอนามัยโลก (WHO) ดังที่กลาวแลวในเวลาตอมาไดมีการ
เผยแพรการศึกษาเรื่องทักษะชีวิตไปยังหนวยงานตาง ๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะองคการชวยเหลือเด็ก
แหงสหประชาชาติ (UNICEF) ไดนําทักษะชีวิตไปใชในการปองกันโรคเอดส โดยใหความสําคัญ
ในการพัฒนาคนมิใหติดเชื้อเอดส
ดวยเหตุนี้คํานิยามของทักษะชีวิตมีจุดเนนความสําคัญ
ทางดานจิตวิทยาสังคมและความสําคัญของบุคคลในดานความสามารถในการปฏิบัติตน โดย
อาศั ย พื้ น ฐานทางด า นความคิ ด การตั ด สิ น ใจและการปฏิ บั ติ ต นที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ
วัฒนธรรมทองถิ่นและสังคมโลก จะเห็นไดวา “ทักษะชีวิต” ไดนําไปใชเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ยใ นสังคมโลกทั้ง นี้เ พื่อการพัฒ นาใหค นเกิดการพั ฒ นาตนเองโดยการใช ค วามคิด การ
ปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณและความเครียดในการแกไขปญหา
ใหกับตนเองไดอยางฉลาด ทักษะชีวิตจึงประกอบดวยทักษะตาง ๆ ที่สงผลใหคนฉลาดรู เลือก
และปฏิบัติ รวมทั้งการรูจักยับยั้งชั่งใจ บุคคลที่มีทักษะชีวิตจะเปนคนที่มีเหตุผล รูจักเลือกการ
ดํารงชีวิตที่เหมาะสม สังคมบุคคลที่มีทักษะชีวิตจะสงผลใหสังคมเปนสังคมที่มีความสุขอยาง
ยั่งยืน
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4.2 องคประกอบของทักษะชีวิต
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะชีวิตไว 10
องคประกอบ จัดเปน 3 ดาน ดังนี้
4.2.1 องคประกอบของทักษะชีวิตดานพุทธิพิสัย (ทักษะดานความคิด)
หมายถึงการรูจักใชเหตุและผล โดยรูสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นผล ยอมมาจาก เหตุเมื่ออยากให ผล
ของการกระทําออกมาดีเปนที่พึงประสงคแกทั้งของตนเองและสวนรวมก็ควรคิดกระทํา เหตุที่จะ
ทําใหเกิดผลที่ดีเพื่อจุดประสงคที่จะพัฒนาชีวิตใหมีความเจริญกาวหนาสามารถอยูรวมกันอยาง
สงบสุขในสังคมของมนุษย
1. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความ
สามารถในการคิดที่จะเปนสวนชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อ
คนหาทางเลือกตาง ๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมา
ปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปน
ความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไมยึดติดอยูในกรอบ
4.2.2 องคประกอบของทักษะชีวิตดานจิตพิสัย หรือ เจตคติ (ทักษะดาน
จิตใจ) หมายถึง การฝกฝนควบคุมนึกคิดใหอยูในสภาพที่มั่นคงใสสะอาดในความดีงาม
ประกอบดวยคุณธรรมตาง ๆ เชนความรัก ความมีเมตตา กรุณาความเปนมิตร ความมีน้ําใจ
ความมีสัมมาคารวะ ความรูจักยอมรับ และ เห็นความสําคัญของผูอื่นความกตัญู ความเพียร
พยายาม ความซื่อสัตยสุจริต
3. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self awareness) เปนความ
สามารถในการคนหารูจักและเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิง่ ที่
ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตาง ๆ
และทักษะนีย้ งั เปนพืน้ ฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การ
ตัดสินใจความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
4. ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการ
เขาใจความเหมือนหรือความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับ
การศึกษา ศาสนา ความเชือ่ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิด
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การชวยเหลือบุคคลอื่นที่ดอยกวา หรือไดรับความเดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส
4.2.3 องคประกอบของทักษะชีวิตดานทักษะพิสัย หรือทักษะสังคม
(ทักษะดานการกระทํา) หมายถึง การฝกฝนตนเองใหมที กั ษะดานวินัยใหตนเองเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสมไมเบียดเบียน ไมสรางความรําคาญ ไมสรางความเดือดรอนไม
สรางความลําบาก ใหแกตนเอง และสังคมสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เปนประโยชนตอ
สังคมเนน ความสุจริตทางกายและวาจา
5. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เปนความสามารถ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกระทําของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดย
ประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมี
สุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
6. ทักษะการแกปญหา (Problem solving) เปนความสามารถ
ในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จน
อาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข
7.
ทั ก ษะการสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective
communication) เปนความสามารถในการใชคําพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
ของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน
การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
8. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal
Relationship) เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถ
รักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with emotion) เปน
ความสามารถในการรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรม
อยางไร รูวิธีการจัดการกับอารมณโกรธ และความเศราโศก ที่สงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจ
ไดอยางเหมาะสม
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10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress)
เปนความสามารถในการรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทาง
ในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม
และไมเกิดปญหาดานสุขภาพ
สํ า หรั บ การศึก ษาขององค ก ารชว ยเหลือ เด็กแหง สหประชาชาติ
(UNICEF) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะชีวิตไว 9 ประการ
1. ทักษะการวิเคราะหและประเมินสถานการณ
2. ทักษะในการประเมินศักยภาพของตนเองในสถานการณเฉพาะหนา
3. ทักษะในการคิดหาทางเลือกและวิเคราะหจัดลําดับ
4. ทักษะในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด
5. ทักษะในการสื่อสารเพื่อถายทอดและการตัดสินใจ
6. ทักษะในการปฏิเสธการเจรจาตอรองเพื่อรักษาน้ําใจและเพื่อ
ประโยชนอันชอบธรรมของตนเอง
7. ทักษะการควบคุมอารมณ ความคิดเห็นและพฤติกรรมภายใตแรง
กดดัน
8. ทักษะการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองและผูเกี่ยวของ
9. ทักษะการใชเหตุผลโนมนาวจูงใจผูอื่นใหคลอยตามและสนับสนุน
แนวคิดและการกระทําที่ถูกตอง
ในประเทศไทยไดมีการนําทักษะชีวิตไปใชในการจัดการเรียนการสอน และเริ่ม
แพรหลายตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดมีการนําเอาทักษะชีวิตไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส ดวยเหตุนี้เอง ไดมีการพัฒนาทักษะชีวิตโดยการปรับโครงสราง
และองคประกอบของทักษะชีวิตใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานการปองกันเอดส โดยกรม
สุขภาพจิต สาธารณสุข ไดกําหนดองคประกอบของทักษะชีวิตไว 12 ทักษะ ซึ่งประกอบดวย
1. ทักษะความคิดวิเคราะหวิจารณ
2. ทักษะความคิดสรางสรรค
3. ทักษะความตระหนักรูในตน
4. ทักษะความเห็นใจผูอื่น
5. ทักษะความภูมิใจในตนเอง
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6. ทักษะความรับผิดชอบตอสังคม
7. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ
8. ทักษะการสื่อสาร
9. ทักษะการตัดสินใจ
10. ทักษะการแกไขปญหา
11. ทักษะการจัดการกับอารมณ
12. ทักษะในการจัดการกับความเครียด
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการใชชื่อทักษะชีวติ ของหนวยงานในประเทศไทย

1.ทักษะความคิด

1. ทักษะการวิเคราะหและ

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวง ศึกษาธิการ
ซึ่งใชทักษะชีวิต 12 ทักษะ
1. ทักษะความคิดวิเคราะห

สรางสรรค

ประเมินสถานการณ

วิจารณ

2. ทักษะการคิดอยางมี

2. ทักษะในการประเมินศักยภาพ

วิจารณญาณ

ของ ตนเองในสถานการณเฉพาะ 2. ทักษะความคิดสรางสรรค

องคการอนามัยโลก

องคการชวยเหลือเด็กแหง
สหประชาชาติ(UNICEF)
ซึ่งใชทักษะชีวิต 9 ทักษะ

หนา
3. ทักษะการตระหนักรูใน 3. ทักษะในการคิดหาทางเลือก
ตน

และการวิเคราะหจัดลําดับ

4. ทักษะการเขาใจผูอื่น

4.ทักษะในการตัดสินใจอยางมี

3. ทักษะความตระหนักรูในตน

4. ทักษะความเห็นใจผูอื่น

เหตุ ผลในการเลือกทางที่
เหมาะสมที่สดุ
5.ทักษะการตัดสินใจ

5.ทักษะในการสื่อสารเพื่อ
ถายทอดและการตัดสินใจ

5. ทักษะความภูมิใจในตนเอง
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ตารางที่ 3(ตอ) เปรียบเทียบการใชชื่อทักษะชีวิตของหนวยงานในประเทศไทย
องคการอนามัยโลก

6.ทักษะการแกปญหา

องคการชวยเหลือเด็กแหง
สหประชาชาติ(UNICEF)
ซึ่งใชทักษะชีวิต 9 ทักษะ
6.ทักษะในการปฏิเสธการเจรจา

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวง ศึกษาธิการ
ซึ่งใชทักษะชีวิต 12 ทักษะ
6. ทักษะความรับผิดชอบตอ

ตอรอง เพื่อรักษาน้าํ ใจและเพื่อ

สังคม

ประโยชนอนั ชอบธรรมของตนเอง
7.ทักษะการสื่อสารได

7.ทักษะการควบคุมอารมณ

อยางมีประสิทธิภาพ

ความคิด เห็นและพฤติกรรม

7. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ

ภายใตแรงกด ดัน
8. ทักษะการสื่อสาร

8.ทักษะการสราง

8.ทักษะการพัฒนาและ

สัมพันธภาพระหวาง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง

บุคคล

และผูเกี่ยวของ

9.ทักษะการจัดการ

9. ทักษะการใชเหตุผลโนมนาวจูง 9. ทักษะการตัดสินใจ

เกี่ยวกับภาวะอารมณ

ใจผูอื่นใหคลอยตามและ
สนับสนุนแนวคิดและการกระทําที่
ถูกตอง

10.ทักษะการจัดการ
เกี่ยวกับความเครียด

10. ทักษะการแกไขปญหา
11.ทักษะการจัดการกับอารมณ
12.ทักษะในการจัดการกับ
ความเครียด
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แผนภาพที่ 2

องคประกอบทักษะชีวิต 12 ทักษะ

การสราง
สัมพันธภาพและ
การสื่อสาร

การตระหนักรูในตน

ความเห็นใจ
ผูอื่น

การตัดสินใจ

คิดวิเคราะห

และแกปญหา

คิดสรางสรรค

ความภูมิใจในตนเอง

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

ตารางที่ 4 องคประกอบทักษะชีวิต
องคประกอบ / นิยาม
1. การคิดวิเคราะห
นิยาม : ความสามารถในการ
วิเคราะหแยกแยะขอมูลขาวสาร ปญหา
และสถานการณตาง ๆ อยางมีจุดหมาย

องคประกอบยอย
1.1 ความสามารถวิเคราะหและระบุปญหา
1.2 ความสามารถจําแนกหรือเลือกขอมูล
1.3 ความสามารถสรางความเขาใจและสรางขอสรุป
1.4 ความสามารถตั้งสมมุติฐาน
1.5 ความสามารถอางอิงหรือตัดสินขอสรุป
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ตารางที่ 4(ตอ) องคประกอบทักษะชีวิต
องคประกอบ / นิยาม
2. ความคิดสรางสรรค

องคประกอบยอย

2.1 ความคิดริเริ่ม
2.2 ความคิดคลองแคลว
นิยาม : ความสามารถในการคิด
2.3 ความคิดยืดหยุน
ไตรตรองหลากหลาย
2.4 ความคิดละเอียด
3. ความตระหนักรูในตน

3.1 ความสามารถรูเทาทันอารมณของตนเอง
3.2 ความสามารถจัดการกับความรูสึกภายในตนเอง
นิยาม : การรับรูและเขาใจความรูสกึ
ได
ความคิดและอารมณของตนเองไดตาม
3.3 ความสามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง
ความเปนจริงและสามารถควบคุมอารมณ การรับรูในความสามารถและคุณคาของตนเอง
และความรูสึกของตนเองได
4. ความเห็นใจผูอื่น
นิยาม : การรับรูและเขาใจอารมณ
ความตองการของผูอื่นเอาใจเขามาใสใจ
เรา และสามารถแสดงออกอยางเหมาะสม
5. ความภูมใิ จในตนเอง
นิยาม : ความรูสึกที่ดีตอตนเอง รูสึก
วาตนเองมีคุณคา

คนพบและภูมิใจใน

ความสามารถดานตาง ๆ ของตน มีความ
เชื่ อ มั่ น และนํ า สิ่ ง เหล า นี้ ม าใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอตนเองและผูอื่นได

4.1 ความสามารถในการเขาใจและตระหนักรูใน
ความรูสึกนึกคิดของผูอื่น
4.2 ความสามารถในการับรู คาดคะเน และตอบสนอง
ความตองการของผูอื่น
4.3 ความสามารถในการสงเสริมชวยเหลือผูอื่นอยาง
เหมาะสมการใหโอกาสผูอนื่ ในวาระตาง ๆ
5.1 รับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจริง
5.2 การเปดใจกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ ตามความเปน
จริง
5.3 เชื่อมั่นในความสามารถหรือศักยภาพของตนเอง
5.4 แสดงพฤติกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม
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ตารางที่ 4(ตอ) องคประกอบทักษะชีวิต
องคประกอบ / นิยาม

องคประกอบยอย

6. ความรับผิดชอบตอสังคม

6.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
6.2 ใหความรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค
นิยาม : ตระหนักวาตนเองเปนสวน
6.3 การกระทําตามหนาที่เพื่อประโยชนสว นรวม
หนึ่ ง ของสั ง คมและพยายามทํา หนา ที่ใ ห 6.4 รักษาทรัพยากร หรือสมบัติของสวนรวม
สําเร็จและไดผลดี และรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้น

7-8 การสรางสัมพันธภาพและการ
สื่อสาร

1)
2)
3)
นิยาม : ความสามารถในการติดตอ
4)
หรื อ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น เพื่ อ ให เ กิ ด การ 5)
เปลี่ ย นแปลงที่ ดี และความสามารถใน

ความสามารถโนมนาวและจูงใจผูอื่น
ความสามารถสื่อความที่ดี
ความสามารถสรางความรวมมือกับผูอื่น
ความสามารถทํางานเปนทีม
ความสามารถปรับตัวในสถานการณตาง ๆ

การแสวงหาความรวมมือ
9-10 การตัดสินใจและการแกปญหา

1)
2)
นิยาม : ความสามารถในการรับรู
3)
ปญหา สาเหตุ ทางเลือกและลงมือปฏิบัติ 4)
อยางถูกตองเหมาะสม

11-12 การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด

ความสามารถรับรูและเขาใจปญหา
ตัดสินใจและแกไขปญหาเปนระบบ ตามขั้นตอน
ความสามารถสรุปผลและประเมินผลการตัดสินใจ
ความสามารถแกไขปญหาอยางยืดหยุนและมีสติ

1) ความสามารถควบคุมอารมณและจัดการกับ
อารมณของตนเองในเหตุการณเฉพาะหนา
2) ความสามารถผอนคลายอารมณและมีเทคนิคใน
นิยาม : ความสามารถในการจัดการ
การคลายเครียด
กั บ อารมณ ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า ง 3) ความสามารถในการสรางแนวคิดหรือกิจกรรม
เหมาะสม
ใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
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1.3 ความสําคัญของทักษะชีวิต เปนความสามารถพืน้ ฐานที่ใชเผชิญปญหาปกติใน
ชีวิตประจําวัน เชน ความเครียด สุขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภค
อาหาร และยังเปน ความสามารถที่จาํ เปนในการเผชิญปญหาเฉพาะ เชน ยาเสพติด โรคเอดส
การถูกลวงละเมิดทางเพศ ภัยธรรมชาติฯลฯ

5. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจ
5.1 ความหมายของการตัดสินใจ
ความหมายของการตัดสินใจ ผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใหความหมายของการ
ตัดสินใจไวดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2543) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววาเปนความสามารถ
ในการหาทางเลือก วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม
อุษณีย โพธิสุข (2544) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา หมายถึง การ
กระทําของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยูหลายๆ ทางเลือกโดยการรวบรวมและประเมิน
ขอมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ โดยการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถ
ตอบสนองเปาหมาย หรือความตองการของผูเลือก เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติจนกระทั่งนําผล
การตัดสินใจไปปฏิบัติ
นพวรรณ วงศวิชัยวัฒน (2547) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา หมายถึง
การใชความคิดเพื่อหาขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกกอนตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทาง
หนึ่งที่เหมาะสมที่สุด
มินซเบอรค (Mintzberg, 1983 อางถึงใน Teale และคณะ, 2003) ไดให
ความหมายของการตัดสินใจไววา เปนชวงเวลาหนึ่งที่ผตู ัดสินใจถูกกระตุน และผลักดันใหเลือก
แนวทางใดแนวทางหนึง่ ที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
ฮิคส (Hicks, 1991) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา เปนการใชความคิด
เพื่อทําการคัดเลือกระหวางแนวทางในการปฏิบัติที่มีอยูหลายทาง

45

เยเทส (Yates, 2003) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา เปนการเลือก
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุงแกไขปญหาตามสถานการณตางๆ
โดยสรุปแลว การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
แกปญหา โดยพิจารณาขอดีและขอเสียกอนตัดสินใจเลือกแนวทางทีเ่ หมาะสม
5.2 ขั้นตอนการตัดสินใจ
ขั้นตอนการตัดสินใจมีผูกําหนดขั้นตอนการตัดสินใจไวหลายวิธี ดังตอไปนี้
สุมน อมรวิวฒ
ั น (2542) ไดกําหนดขั้นตอนการตัดสินใจ ไวดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลที่ดีทาํ ใหสามารถกําหนด และอธิบายประเด็นสําคัญของ
ปญหาได
2. การประเมินคาตามเกณฑทถี่ ูกตอง ดีงาม เหมาะสม ทําใหสามารถคิด และ
คาดถึงผลดี ผลเสียในการเลือก และตัดสินใจ
3. การวิเคราะห และเปรียบเทียบประเด็นที่ประเมินคาแลวทําใหสามารถกําหนด
ทางเลือก (altemative) และทางออก (assumption) ของสถานการณ และปญหาได
4. เมื่อมีทางเลือกหลายทาง บุคคลตองอาศัยหลักการ ประสบการณ และการ
ทํานายผลมาสรางเกณฑ เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
5. ถาไมมีทางเลือก หรือมีทางเลือกทางเดียวที่ไมสามารถปฏิบัติไดตองหา
ทางออกใหม (new assumption) ทีน่ าจะเปนไปได
6. ตัดสินใจเลือกทางเลือกทีไ่ ดผล
7. วางแผนปฏิบัติที่ไดผล
กรมสุขภาพจิต (2541) ก็ไดกําหนดขั้นตอนของทักษะการตัดสินใจ เพือ่ ใชในการ
เผชิญกับสถานการณที่ตองตัดสินใจเลือกทางหนึ่งทางใดไว 4 ขั้นตอนคือ
1.
2.
3.
4.

กําหนดทางเลือกเพื่อตัดสินใจ 2 ทาง เชน ไป/ไมไป เอา/ไมเอา เปนตน
วิเคราะหผลดี – ผลเสียของทางเลือกทั้งสองทาง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึง่
หาทางแกไขขอเสียของทางเลือกที่เกิดจากการตัดสินใจนัน้ ๆ
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ฟลิป (Philp, 1985) ไดเสนอขั้นตอนการตัดสินใจที่ดี ซึง่ มีลําดับขัน้ ตอน 6
ขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กําหนดจุดมุง หมายใหชัดเจน
พิจารณาถึงปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอหนทางการปฏิบัติ
หาทางเลือกหลายๆ ทาง
เปรียบเทียบทางเลือกแตละทางและตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง
นําเสนอเหตุผลของแนวทางที่ตัดสินใจเลือก
วางแผนการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล

กรีนวูด (Greenwood และ parkay, 1989) ไดกลาวถึง 6 ขั้นตอนของการ
ตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวยขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. พิจารณาสถานการณและใหความคิดเพือ่ ตัดสินใจ
2. รวบรวมขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาสถานการณ
3. แปลความหมายของขอมูล
4. กําหนดทางเลือกหลายๆ ทาง และตัดสินใจเลือก ทางเลือกหนึ่ง
5. พิจารณาถึงหนทางที่ตัดสินใจเลือกเพื่อดูความสอดคลอง ความเปนไปได
และการดําเนินการปฏิบัติ
6. ปฏิบัติตามและประเมินผลการตัดสินใจ
ขั้นตอนการตัดสินใจแตละขั้นตอนทีน่ ําเสนอมานี้สวนใหญจะมีวิธีการที่คลาย
คลึงกันซึง่ แตละบุคคลสามารถนําวิธกี ารตัดสินใจแบบใดไปใชก็ตามความถนัด ความเหมาะสม
แตละสถานการณ เพื่อชวยใหการตัดสินใจนั้นเปนไปในทางที่เหมาะสม และดีที่สุด แตบางครั้งที่
ตัดสินใจลงไปก็อาจมิใชหนทางที่ดหี รือเหมาะสมเสมอไปยังมีปจจัยบางอยางที่เปนอุปสรรคตอ
การตัดสินใจดังที่ สมนึก ปญญาสิงห (2537) ไดคนสาเหตุของสิง่ ทีท่ ําใหการตัดสินใจในบางครัง้
เกิดการผิดพลาด ไดแก
1. การบิดเบือนความจริง ไดขอเท็จจริงที่ผดิ พลาดหรืออาจใชอารมณอคติ
เขาขางตนเอง
2. ขาดเหตุผลหรือกอใหเกิดความกลัวเชนไมฟงเหตุผลชัดเจนกอนตัดสินใจ
3. ถูกอิทธิพลครอบงําเห็นแกหนากันเกิดความเกรงใจตอกัน
4. การสื่อสาร การใชถอยคํากํากวม มีความหมายสองแงสองมุมทําใหผูปฏิบัติ
ตามไมเขาใจจึงนําไปปฏิบัติผิดพลาด
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ดังนัน้ กอนการตัดสินใจในแตละครั้งไมควรมองขามสาเหตุ บางประการที่อาจ
สงผลตอการตัดสินใจที่ผิดพลาดได
6. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแกปญหา
6.1 ความหมายของการแกปญหา
อายเซ็นค (Eysenck และคณะ, 1972: 44) ไดใหความหมายของการแกปญหา
ที่เปนกระบวนการที่จาํ เปนตองอาศัยความรูในการพิจารณาสังเกตปรากฏการณและโครงสราง
ของปญหารวมทั้งตองใชกระบวนการคิดเพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายที่ตองการ
ดิววี่ (Dewey, 1976: 13) ไดเสนอวิธกี ารแกปญหาวาประกอบดวยกระบวนการ
ตางๆ 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึงขั้นในการตัง้ ปญหาหรือคนหาวา
ปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้นๆ คืออะไรหรือคนหาขอมูลที่แทจริงของปญหานัน้ ๆ
2. ขั้นวิเคราะหปญ
 หา (Analysis) หมายถึงขั้นในการพิจารณาดูวาสิง่ ใดบางที่
เปนสาเหตุสําคัญของปญหาหรือมีสงิ่ ใดบางที่ไมไดเปนสาเหตุที่สําคัญของปญหา
3. ขั้นตอนในการเสนอแนวทางในการคิดแกปญ
 หา (Production) หมายถึงวิธี
แกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา
4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ (Verification) เพื่อตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอ
วิธีการคิดแกปญหา ถาพบวาผลลัพธไดมานัน้ ยังไมใชผลที่ถูกตองก็ตอ งมีการเสนอวิธีการ
แกปญหานี้ใหมจนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สดุ หรือวิธีทถี่ ูกตองที่สุด
5. ขั้นการนําไปประยุกตใชใหม (Reapplication) หมายถึง การนําเอาวิธีการ
แกปญหาที่ถกู ตองไปใชในโอกาสขางหนาในปญหาที่คลายคลึงกัน
6.2 ขั้นตอนการแกปญหา
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2541) ไดกลาวถึงขั้นตอนการแกปญ
 หาไวดงั นี้
1. พิจารณาขอบเขตและสาเหตุของปญหา
2. พิจารณาวิธีการแกปญหาทีจ่ ะเปนไปได
3. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
4. สรางแผนการดําเนินงาน เพือ่ แกไขปญหาและติดตามผล
5. ประเมินประสิทธิผลของการแกไขปญหา
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แผนภาพที่ 3

ขั้นตอนการแกปญหา

5. ประเมินประสิทธิผล

1.พิจารณาขอบเขต

ของการแกไขปญหา

และสาเหตุของปญหา

รูปแบบการ
4.สรางแผนการ

แกปญหา

ดําเนินงาน เพื่อแกไข
ปญหาและติดตามผล

2.พิจารณาวิธีการ
แกปญหาที่จะเปนไปได

3.เลือกทางเลือกที่ดที ี่สุด

กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด (อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2541) ได
กลาวถึงขัน้ ตอนการแกปญหาไวดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดดวยเหตุและผล ยืดหยุน
ระบุปญหาและหาสาเหตุ
สรางทางเลือกที่จะแกปญหาดวยแนวคิดใหมๆ
ทดสอบทางเลือก ขอดี ขอเสีย
เลือกทางเลือกที่ปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติ
ประเมินกระบวนการปฏิบัติและหาขอสรุปเพื่อยึดเปนแนวทางปฏิบัติตอ ไป
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7. งานวิจัยที่เกีย่ วของ
บอทวิน และคนอื่นๆ (Botvin, et al., 1984: 550-552) ไดจัดกิจกรรมสรางเสริมการ
ตัดสินใจแกปญหา พบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลไดถูกตองมากกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เครค แฮม และซิลลิ่ง (Kirkham & Schilling, 1989: 67-87) ไดอบรมทักษะชีวิตในกลุม
แมบานที่มีลูกพิการ พบวากลุมแมบานไดรับการฝกอบรมทักษะการแกปญหาเกิดความมั่นใจใน
ความสามารถในตนเองที่จะสื่อสารแกปญหาและทําใหรูสึกคลายเครียดลงได
รัตนา ดอกแกว (2539 : ก-ข) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันโรคเอดสของ
นักเรียนอาชีวะศึกษา จังหวัดแพร กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยดาน ทักษะ
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทักษะการปฏิเสธตอรอง ความรูสึกตอคุณคาในตนเองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พิมพใจ บุญยัง และนิรัตน อิมามี (2539: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
เสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อการปองกันการเสพสารระเหยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
นราธิวาส ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีทักษะการตัดสินใจ ไมลองเสพ
สารระเหย ทักษะการแกไขปญหาเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากเพื่อนที่เสพสารระเหย ทักษะการ
ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนใหเสพสารระเหย และมีพฤติกรรมในการปองกันการเสพสารระเหยดีขึ้น
กวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดุษฎี เจริญสุข (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
การปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทายาลัย
เกษตรศาสตร พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยดานทักษะดานการปฏิเสธ
และพฤติกรรมปองกันเอดสสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95 % และคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการปฏิเสธสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตไม
พบความแตกตางทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยของความรูสึกตอคุณคาในตนเอง ทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ในระหวางกอนและหลังการทดสอบและพบ
ความสําคัญระหวางความรูสึกตอคุณคาในตนเอง ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทักษะการปฏิเสธกับพฤติกรรมปองกันเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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พิชัย ไทยอุดม (2540: 129) ศึกษาเรื่องการประยุกตแนวคิดทักษะชีวิตศึกษาในการสอน
เพศศึกษา แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการตัดสินใจสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พิมพใจ บุญยัง (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริม
ทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพสารระเหยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนราธิวาส
โดยนําแนวคิดทักษะชีวิตขององคการอนามัยโลก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา และ
แนวคิดกระบวนการกลุมมาประยุกตใชพบวากลุมทดลองมีทักษะการตัดสินใจ ไมลองเสพสาร
ระเหย การแกปญหาเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากเพื่อนที่เสพสารระเหย ทักษะการปฏิเสธเมื่อ
เพื่อนชักชวนใหเสพสารระเหยและมีพฤติกรรมในการปองกันการเสพสารระเหยดีขึ้นกวากอนการ
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุทธิสารณ วัฒนมะโน (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการประยุกตโปรแกรมทักษะชีวิต
เพื่อปองกันโรคเอดสของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรีผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส ความรับผิดชอบใน
การปองกันโรคเอดส ทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันโรคเอดส ทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันโรค
เอดส และมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสดีขึ้นกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส ความ
รับผิดชอบในการปองกันโรคเอดส ทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันโรคเอดสและทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปองกันโรคเอดสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นวนันทน กิจทวี (2541: 102) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะชีวิต
เพื่อการปองกันการเสพยาบาในนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
พบวา กลุมทดลองมีระดับทักษะการตัดสินใจสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยทางสถิติ
ปรีชา แจมวิถีเลิศ (2541: 118 - 119) ไดประยุกตใชทักษะชีวิตโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อให
เกิ ด พฤติ ก รรมป อ งกั น โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ แ ละเอดส พบว า กลุ ม ทดลอง มี ทั ก ษะการ
แกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธถูกตองมากขึ้นกวากอนการทดลองและถูกตองมาก
ขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยามีนัยสําคัญทางสถิติ
ณัฐพงศ พุดหลา (2541: ง) ไดศึกษาการประยุกตโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวา ทักษะการตัดสินใจ
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เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวากอนการทดลอง
และต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
มาลี ซันศิริ (2545:บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต
ทักษะชีวิตเพื่อการปองกันเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จังหวัดบุรีรัมยโดยกลุมทดลองจะไดรับโปแกรมฝกทักษะชีวิต ตามแนวคิดทักษะชีวิตขององคการ
อนามัยโลก มาประยุกตในการวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยแผนการเรียนรูและ
ชุดกิจกรรมจํานวน 7 กิจกรรม การเรียนรูเปนแบบใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน โดยกําหนด
สถานการณจําลองและใชเทคนิคกระบวนการกลุม ไดแก การระดมสมอง การอภิปรายกลุม การ
แสดงบทบาทสมมติ การฝกทักษะ เกมส และการสาธิต ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ครั้ง กอนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ภายหลัง
การทดลองกลุมทดลองมีความตระหนักรูในตนและทักษะการปฏิเสธและหาทางออกเมื่อถูกชักจูง
ดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก และคณะ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สรา งเสริ ม ทัก ษะชี วิตด ว ยการเรีย นรูแ บบมีส ว นรว มเพื่อปองกัน การเสพยาบ า ในนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
ความรูในเรื่องการปองกันการเสพยาบา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความตระหนักในตนเอง
ความรับผิดชอบในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแกไขปญหา ทักษะ
การจัดการกับความเครียด ความภูมิใจในตนเอง และพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา สูงกวา
กอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาตัว
แปรที่ศึกษาทุกตัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
โกสินทร นวลแกว (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียน ครูและผูเกี่ยวของ มีความคิดเห็นวาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
เพศศึกษา โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากตัวอยางขาวและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง สื่อการเรียนรูเปนรูปภาพ ใบงาน
และใบความรู มีการวัดผลโดยใชการทดสอบและประเมินผลชิ้นงาน
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2. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องเพศศึกษาที่สรางขึ้น ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู
คูมือนักเรียน และสื่อประกอบการใชบทเรียนสําเร็จรูป ในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง
เพศศึกษาประกอบดวย 10 ชุด คือ1) เรื่องพัฒนาการของวัยรุน 2) เรื่องอวัยวะสืบพันธุเพศชาย
3) เรื่องอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง 4 ) เรื่องสุขอนามัยทางเพศ 5 ) เรื่องพฤติกรรมทางเพศ 6) เรื่อง
การตัดสินใจและการแกปญหาทางเพศ 7) เรื่องชีวิตในครอบครัว 8) เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ 9)
เรื่องการคุมกําเนิด 10) เรื่องการสืบพันธุของมนุษย และบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องเพศศึกษารูมี
ประสิทธิภาพ 80.792/83.33
3. ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา กับนักเรียนเปนระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดย
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการเรียนรูเปนกลุม เรียนรูจากตัวอยางขาวและ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง จากกรณีศึกษา ครูมีบทบาทหนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษา นักเรียนมี
ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนาน ทํากิจกรรมตามใบงานไดอยางถูกตอง
4. ผลการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนกอนและหลังใชพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง เพศศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังการใชบทเรียน
สําเร็จรูปมีคะแนนสูงกวากอนใชบทเรียนสําเร็จรูป นักเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูปทํา
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู และนักเรียนสามารถนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได
ผู วิ จั ย เห็ น ว า การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ทั ก ษะชี วิ ต ด า นการตั ด สิ น ใจและการ
แก ป ญ หาของนั ก เรี ย นจะสามารถช ว ยให นั ก เรี ย นสามารถใช ทั ก ษะตั ด สิ น ใจและทั ก ษะการ
แกป ญหาเรื่ องเพศศึ กษาไดอยางมีกระบวนการคิดพิจารณาเลื อ กทางเลื อกที่ดีที่สุดได อยา ง
ถูกตองและเหมาะสมตอไป
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8. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาโดยใชทักษะชีวิต
ดานการตัดสินใจและการแกปญหา ศึกษาจากขอมูลดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กรมวิชาการ,
2545; สมหวัง พิริยานุวัฒน,2537;สุชาติ โสมประยูร
และวรรณี โสมประยูร, 2541; อารีย วชิรวราการ, 2542;
ศิริชัย กาญจนวาสี,2544; ณัฏฐภรณ หลาวทอง, 2548;
สิงหา จันทนขาว, 2550; เอมอร จังศิริพรปกรณ, 2546)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548; สุชาติ โสมประยูร และวรรณี
โสมประยูร, 2541; Carroll and Wolpe, 1996)
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน (พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539; จันทร
เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ ,2541;สุชา จันทนเอม และ
สุรางค จันทนเอม, 2521;พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2538;

การจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาโดยใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหา

พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539; Elizabeth and Mary, 2004;
Steinberg, 1996; Dusek ,1987; Erikson ,1968; UNFPA,
2005; Ministry of Youth Affairs & Sports of India, 2003;

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Wairarapa District Health Board, 2005)

เรื่องเพศ ดานความรู

4. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต (WHO,1994 ; กรมสุขภาพจิต,
2543)
5. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจ (กรมสุขภาพจิต, 2543;
สุมน อมรวิวัฒน, 2542; อุษณีย โพธิสุข, 2544; นพวรรณ
วงศวิชัยวัฒน, 2547; สมนึก ปญญาสิงห, 2537; Teale,
2003; Hicks, 1991; Yates, 2003; Greenwood และ
parkay, 1989)
6. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแกปญหา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ,
2541; Eysenck และคณะ, 1972; Dewey, 1976)
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ (ดุษฎี เจริญสุข, 2540; รัตนา ดอกแกว,
2539; พิมพใจ บุญยัง , 2540; สุทธิสารณ วัฒนมะโน, 2540)

ดานเจตคติ และดานการ
ปฏิบัติ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาที่มตี อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจยั ได
ดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การศึกษาคนควา เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
รูปแบบการวิจยั
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล

1. การศึกษาคนควา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1.1 การศึกษาคนควา เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
1.2 ศึกษาเรื่องเพศศึกษาในกลุม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูแ ละวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
1.4 ศึกษาการสรางแบบสอบถามและแบบทดสอบ
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุม ทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหา และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ ซึ่งมีการเก็บขอมูลกอนและหลังการทดลองดัง
แผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 4

รูปแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลอง

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
O1 หมายถึง

O1 -----------------X --------------------- O2
O1 -----------------~X --------------------- O2
การเก็บขอมูลกอนการทดลอง

X หมายถึง

การสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หา

~X หมายถึง

การสอนดวยวิธีปกติ

O2 หมายถึง

การเก็บขอมูลหลังการทดลอง

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่นํามาวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
รายวิชา พ.31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ในโรงเรียนสันติ
ราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
การสุมตัวอยางหองเรียน
1. ผูวิจัยทําการสุม หองเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย จํานวน 2 หองเรียน ใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากเพื่อกําหนดใหเปนกลุม ตัวอยาง ผลการจับฉลากไดหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ
หองเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/3
2. หลังจากไดหองเรียนจํานวน 2 หองแลว ผูวจิ ัยทําการสุมหองเรียนเขาเปน
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กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการจับฉลาก ผลการจับฉลากไดหอ งเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
1/1 เปนกลุมทดลอง และหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 เปนกลุม ควบคุม ซึ่งการสุม ตัวอยางมี
ขั้นตอนสรุปดังแผนภาพ ดังนี้
แผนภาพที่ 5 การสุมกลุมตัวอยาง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย จํานวน 11 หองเรียน

กลุมตัวอยางจํานวน 2 หองเรียน
ม.1/1 และ ม.1/3

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

ม.1/1

ม.1/3

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
การวิจยั เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาที่มตี อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจยั ได
ดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เพศศึกษาโดย
ใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาจํานวน 6 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจาก
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง โรคเอดส แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิด
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการ
เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบทดสอบความรูเรื่องเพศ
2.2 แบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศ
2.3 แบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกไขปญหา
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธกี ารใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
เรื่องเพศศึกษา
ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
วิธีการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
ขั้นที่ 2 สอบถามครูผูสอนประจํารายวิชา พ.31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสัน ติราษฎรวิทยาลัย ถึงโครงสรางของเนื้อหาเรื่อง
เพศศึกษาที่สอนในภาคเรียนที่ 2
ขั้นที่ 3 ศึกษาเนื้อหา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ผลกระทบที่
เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
จากแบบเรียนวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากนั้นจึงกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
ขั้นที่ 4 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหา เรื่องเพศศึกษา จํานวน 6 แผน คือ แผนที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมี
เพศสัมพันธ แผนที่ 2 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แผนที่ 3 เรื่อง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ แผนที่ 4 เรื่อง โรคเอดส แผนที่ 5 เรื่อง ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ แผนที่ 6 เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อ
นําไปใชในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5
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ขั้นที่ 5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ความถู ก ต อ ง ความครอบคลุ ม เนื้ อ หา และขั้ น ตอนกระบวนการเรี ย นรู พ ร อ มทั้ ง ให
ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา และขั้นตอนกระบวนการเรียนรูพรอมทั้ง
ใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข (รายนามผูทรงคุณวุฒิ แสดงในภาค ก.)
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 34 คน โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
กรมการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
ขั้นที่ 10 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณ และ
นําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหาและ
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 11 นําไปใชกับกลุมทดลอง

59

ตารางที่ 5 เนือ้ หาเรื่องเพศศึกษา และจํานวนคาบเรียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธกี ารใชทกั ษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการ
เนื้อหาเรื่องเพศศึกษา
จัดการเรียนรู
แผนที่ 1
พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ

จํานวนคาบ
(นาที)
1(50 นาที)

แผนที่ 2

ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

1(50 นาที)

แผนที่ 3

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

1(50 นาที)

แผนที่ 4

โรคเอดส

1(50 นาที)

แผนที่ 5

ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

1(50 นาที)

แผนที่ 6

การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

1(50 นาที)
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แผนภาพที่ 6 สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธกี ารใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหา
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สอบถามครูประจําวิชา เพื่อทราบถึงโครงสรางเนื้อหาเรื่องเพศ
ศึกษาเนื้อหา กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
สรางแผนการจัดการเรียนรู
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรับปรุง
พิจารณาตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุง
นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ปรับปรุง
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชกับกลุมทดลอง

61

แบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา
ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบ 4 ตัวเลือก
ไดดําเนินการสรางแบบทดสอบความรูที่ครอบคลุมในเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสาร ตํารา และหนังสือที่เกี่ยวของ
กับการวัดและการประเมินผล และการสรางแบบทดสอบ
ขั้นที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดโครงเรื่องของ
เนื้อหาที่จะทดสอบ และสรางผังของแบบสอบ
ขั้นที่ 3 สรางแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษาที่ครอบคลุมในเรื่อง พฤติกรรม
เสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการ
ปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple
Choice) จํ า นวน 50 ข อ เกณฑก ารให ค ะแนนคื อ ตอบถูก ได 1 คะแนน ตอบคํ า ถามผิ ด ได 0
คะแนน
ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การใชคําถาม การตั้งตัวเลือก ตัวลวง ความถูกตองการใชภาษา
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแบบทดสอบความรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 6 นําแบบทดสอบความรูที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การใชตั้งคําถาม การตั้งตัวเลือกตัวลวง ความถูกตองการ
ใชภาษา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข (รายนามผูทรงคุณวุฒิ แสดงในภาค ก.)
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแบบทดสอบความรูตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดขอ
คําถามที่ผานการพิจารณาจํานวน 44 ขอ
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ขั้นที่ 8 นําแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษาที่ไดปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 42 คน
ขั้นที่ 9 นําแบบทดสอบความรูมาตรวจใหคะแนน แลวนําผลคะแนนไปวิเคราะหหา
คาความยากงาย (p) อํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (reliability)
ขั้นที่ 10 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีระดับความยากงายอยูในชวง 0.20 - 0.80 และมี
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป ซึ่งไดแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ มีคาระดับความยากงาย
ระหวาง 0.21 - 0.79 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24 - 0.67 และมีคาความเที่ยงเทากับ 0.89
ขั้นที่ 11 นําแบบทดสอบความรูมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีคาความสมบูรณ และ
นําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การตั้งคําถาม
ตัวเลือก ตัวลวง ความถูกตองของการใชภาษา กอนนําไปใชจริง
ขั้นที่ 12 นําแบบทดสอบความรูไปใชกับกลุมนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
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แผนภาพที่ 7 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานความรู
ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ
วิเคราะหเนื้อหา กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดโครงเรื่อง
สรางแบบทดสอบ
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษา
ปรับปรุง
พิจารณาตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุง
นําแบบทดสอบไปใชกับกลุม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
วิเคราะหคาความยาก - งาย อํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น
คัดเลือกขอคําถาม
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นําไปใชกับกลุม ตัวอยาง
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แบบสอบถามเจตคติ เรื่องเพศศึกษา
ผูวิจัยสรางแบบทดสอบเจตคติ เรื่องเพศศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษาจากเอกสาร
และหนังสือที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดเจตคติ
ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษา ที่ครอบคลุมในเรื่องพฤติกรรม
เสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการ
ปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
แบบสอบถามเจตคติ จํานวน 25 ขอ โดยใหนักเรียนประเมินตาม
ความคิด ความรูสึกที่แทจริงของนักเรียนมากที่สุด ซึ่งระดับความคิดเห็นตางๆ มีความหมายดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกตรง
กับขอคําถามขอนั้นมากที่สุด
เห็นดวย
หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกตรงกับ
ขอคําถามขอนั้น
ไมเห็นดวย
หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกไมเห็น
ดวยกับขอความขอนั้น
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกไมเห็น
ดวยกับขอความนั้นมากที่สุด
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามเจตคติ เรื่องเพศศึกษา เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การตั้งคําถาม ความถูกตองของการใชภาษา
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแบบทดสอบเจตคติเรื่องเพศศึกษาตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษา ที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การตั้งคําถาม ความถูกตองของการใชภาษา
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุง (รายนามผูทรงคุณวุฒิ แสดงในภาค ก.)
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ขั้ น ที่ 6 ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามเจตคติ เ รื่ อ งเพศศึ ก ษา ตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดขอคําถามของแบบสอบถามเจตคติที่ผานการพิจารณา จํานวน 25 ขอ
ขั้นที่ 7 นําแบบสอบถามเจตคติที่ผานการพิจารณา จํานวน 25 ขอ ที่ไดปรับปรุง
แลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติ
ราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 42 คน
ขั้นที่ 8 นําแบบสอบถามเจตคติมาตรวจใหคะแนน แลวนําผลคะแนนมาวิเคราะห
หาคาความเที่ยง โดยกําหนดคาคะแนนดังนี้
แบบสอบถามเจตคติ
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

เจตคติทางบวก
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เจตคติทางลบ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

ขั้นที่ 9 คัดเลือกแบบสอบถามเจตคติไปวิเคราะหหาคาความเที่ยง เทากับ 0.72 ที่
อยูในเกณฑ จํานวนอยางละ 15 ขอ
ขั้นที่ 10 นําแบบสอบถามเจตคติ มาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณ และ
นําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การตั้งคําถาม ความถูกตอง
ของการใชภาษา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
ขั้นที่ 11 นําแบบสอบถามเจตคติ ไปใชกับกลุมนักเรียนกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม
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แผนภาพที่ 8 สรุปขั้นตอนแบบสอบถามเจตคติ เรื่องเพศศึกษา
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเจตคติ
สรางแบบสอบถามเจตคติ
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรับปรุงแกไข
พิจารณาตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุงแกไข
นําแบบสอบถามเจตคติไปใชกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
วิเคราะหคาความเชื่อมั่น
คัดเลือกขอคําถาม
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นําไปใชกับกลุม ตัวอยาง
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แบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
ผู วิ จั ย สรา งแบบวั ดทั ก ษะการตั ดสินใจและแกป ญ หา เรื่ องเพศศึ กษาโดยครอบคลุ ม
เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การ
ปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา จาก
เอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
ขั้นที่ 2 สรางแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษาที่
ครอบคลุมในเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรม
เสี่ ย งทางเพศ โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ โรคเอดส ป จ จั ย ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด โรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) จํานวน 37 ขอ เกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1
คะแนน ตอบคํา ถามผิ ด ได 0 คะแนน โดยให นัก เรีย นทําแบบวัดทัก ษะการตัดสิน ใจและการ
แกปญหาตามความคิดและความรูสึกที่แทจริงของนักเรียนมากที่สุด
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้ (เอมอัชฌา
วัฒนบุรานนท, 2549: 162)
Clarify กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
Consider พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางที่เปนไปไดและการคาดเดา
ผลที่จะเกิดขึ้น
Choose เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ขั้ น ที่ 3 นํา แบบวั ดทั ก ษะการตัดสิ น ใจและการแกปญ หา เสนอตอ อาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบการตั้งคําถาม ความถูกตองการใชภาษา พรอมทั้งใหขอเสนอ
แนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
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ขั้นที่ 5 นําแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาปรับปรุงแกไขแลว เสนอ
ตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การตั้งคําถาม ความถูกตองของการใชภาษา
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุง (รายนามผูทรงคุณวุฒิ แสดงในภาค ก.)
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา ตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดขอคําถามที่ผานการพิจารณา จํานวน 37 ขอ
ขั้นที่ 7 นําแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาที่ปรับปรุงแลว ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานครที่
มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 34 คน เพื่อประเมินความเขาใจภาษาที่ใชในการตั้ง
คําถาม
ขั้นที่ 9 นําแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหามาตรวจใหคะแนน แลวนํา
ผลคะแนนไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) อํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (reliability)
ขั้นที่ 10 คัดเลือกแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาที่มีระดับความยาก
งายอยูในชวง 0.20 - 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป ซึ่งไดแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ
มีคาระดับความยากงายระหวาง 0.27 - 0.79 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 - 0.76 และมีคา
ความเที่ยงเทากับ 0.75
ขั้นที่ 11 นําแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมี
คาความสมบูรณ และนําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา การตั้งคําถาม ตัวเลือก ตัวลวง ความถูกตองของการใชภาษา กอนนําไปใชจริง แบบทดสอบ
จํานวน 20 ขอ
ขั้นที่ 12 นําแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาไปใชกับกลุมนักเรียน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม
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แผนภาพที่ 9 สรุปขั้นตอนการสรางแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาที่สอนดวย
วิธีการใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญ
 หา
ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญ
 หา
สรางแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรับปรุงแกไข
พิจารณาตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุงแกไข
นําแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญ
 หาไปใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
วิเคราะหคาความยาก - งาย อํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น
คัดเลือกขอคําถาม
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นําไปใชกับกลุม ตัวอยาง
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการทดลอง
และเก็บขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นกอนดําเนินการทดลอง
1. ผูวิจัยติดตอสํานักงานหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อทําหนังสือ ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ไดจากการสุมอยางงายโดย
การจับฉลากในการขออนุญาตทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
2. ผูวิจัยทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา โดยใชแบบ
ทดสอบความรู แบบสอบถามเจตคติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหากอนการ
ทดลองสอน ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที ในวันพฤหัสบดี
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552
ขั้นดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาโดยใชทักษะชีวิต
ดานการตัดสินใจและการแกปญหา จํานวน 6 แผน เฉพาะกลุมทดลองเทานั้น เปนระยะเวลา 3
สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ เรียนคาบละ 50 นาที ในระหวางวันที่ 19 มกราคม – 3 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 ในสวนกลุมควบคุมใหสอนเปนธรรมชาติของครูผูสอนรายวิชา พ. 31101 สุขศึกษา
ขั้นหลังการทดลองสอน
1. ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษาโดยใชแบบทดสอบความรู และแบบสอบถามเจตคติ หลังการทดลองสอนทั้งกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
ซึ่งใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน สวนแบบวัดทักษะการตัดสินใจและ
การแกปญหา ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องเพศศึกษา หลังการทดลองทั้งสองกลุม ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยใช
เวลาในการทดสอบ 50 นาที เพื่อวัดความคงทนของทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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2. นําคะแนนจากแบบทดสอบความรู แบบสอบถามเจตคติ และแบบวัดทักษะ
การตัดสินใจและการแกปญหาไปทดสอบคาทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย

แผนภาพที่ 10 สรุปขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ติดตอขออนุญาตผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล
ทดสอบกอนเรียน

กลุมทดลอง ม.1/1

กลุมทดลอง ม.1/3

สอนโดยใชทกั ษะการตัดสินใจ

สอนโดยใชวิธีปกติ

และการแกปญ
 หา

ทดสอบหลังเรียน
วิเคราะหคาทางสถิติ
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6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใช โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the
Social Science for Window Version 11.5) ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. หาคาเฉลีย่ (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบทดสอบ
ความรู แบบสอบถามเจตคติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
2. วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบความรู
แบบสอบถามเจตคติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา ระหวางกอนทดลองกับ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง โดยการทดสอบคาที (t - test)
3. วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู
แบบสอบถามเจตคติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา หลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยการทดสอบคาที (t - test)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาที่มตี อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจยั ได
ดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจการแกปญหาและการสอนดวย
วิธีปกติ
ตอนที่ 1

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษากอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหา

ตารางที่ 6

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง กอนการทดลอง
ขอคําถาม

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร
2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.53 0.51 0.53 0.51

0.00

0.59 0.51 0.65 0.49

0.34

t
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ตารางที่ 6(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง กอนการทดลอง
กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.82 0.39 0.76 0.48

0.41

0.59 0.51 0.59 0.51

0.00

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 0.71 0.47 0.71 0.47

0.00

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

0.71 0.47 0.76 0.48

0.38

0.82 0.39 0.88 0.33

0.47

0.59 0.51 0.59 0.51

0.00

0.29 0.47 0.12 0.33

1.27

0.35 0.49 0.47 0.51

0.68

ขอคําถาม

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร
4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

t

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สดุ
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน
โรคเพศสัมพันธคือขอใด
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ตารางที่ 6(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง กอนการทดลอง
กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.53 0.51 0.76 0.44

1.48

0.41 0.51 0.82 0.39

2.65*

0.35 0.49 0.29 0.47

0.36

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.18 0.39 0.24 0.44

0.41

15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.29 0.47 0.29 0.47

0.00

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.12

0.33 0.06 0.24

0.59

0.18 0.39 0.71 0.47

3.57*

0.53 0.51 0.76 0.44

1.44

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

0.47 0.51 0.29 0.47

1.04

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.24 0.43 0.41 0.51

1.09

ขอคําถาม

11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง

t

ทางเพศของวัยรุน ที่เปนผลเสียตอ
สุขภาพที่รา ยแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด
โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส
ขอใดรุนแรง
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ตารางที่ 6(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง กอนการทดลอง
กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.29 0.47 0.47 0.51

1.04

0.41 0.51 0.65 0.49

1.37

0.24 0.44 0.12 0.33

0.88

0.06 0.24 0.41 0.51

2.59*

0.59 0.51 0.71 0.47

0.70

0.29 0.47 0.41 0.51

0.70

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

0.35 0.49 0.29 0.47

0.36

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.47 0.51 0.41 0.50

0.34

ขอคําถาม

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

t

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอน
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง
ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน
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ตารางที่ 6(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง กอนการทดลอง
ขอคําถาม

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.35 0.49 0.24 0.44

0.74

0.12 0.33 0.41 0.51

2.00*

12.47 4.24 14.82 4.76

1.52

t

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนกั เรียน
ชายและนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หากอนการ
ทดลอง โดยมีคะแนนเฉลีย่ กอนการทดลองของนักเรียนชายเทากับ 12.47 และกอนการทดลอง
ของนักเรียนหญิงเทากับ 14.82 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานความรูพบวา กอนการทดลอง
นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวานักเรียนชายเล็กนอย
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียน
หญิงมาทดสอบความแตกตางกอนการทดลอง พบวาโดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตในรายขอมีความแตกตางกัน 4 ขอ คือ ขอ 12 ขอ 17 ขอ 24
และขอ 30 โดยนักเรียนหญิงมีความรูมากกวานักเรียนชายอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 7

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง
หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.82 0.39 0.82 0.39

0.00

0.94 0.24 1.00 0.00

1.00

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

0.82 0.39 1.00 0.00

1.85*

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.88 0.33 0.76 0.44

0.88

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 1.00 0.00 0.94 0.24

1.00

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

0.94 0.24 0.76 0.44

1.46

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

0.53 0.51 0.35 0.49

1.02

ขอคําถาม

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร
2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

t

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สดุ
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
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ตารางที่ 7(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม

10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน

หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.71 0.47 0.71 0.47

t
0.00

โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง

0.94 0.24 1.00 0.00

1.00

1.00 0.00 1.00 0.00

0.00

0.29 0.47 0.24 0.44

0.38

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.12 0.33 0.41 0.51

2.00*

15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.47 0.51 0.35 0.49

0.68

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.24 0.44 0.29 0.47

0.38

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

0.88 0.33 0.76 0.44

0.88

ทางเพศของวัยรุน ที่เปนผลเสียตอ
สุขภาพที่รา ยแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด
โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส
ขอใดรุนแรง
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ตารางที่ 7(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง
หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.82 0.39 0.47 0.51

2.25*

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.94 0.24 0.65 0.49

2.21*

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.82 0.39 0.94 0.24

1.05

0.88 0.33 0.94 0.24

0.59

0.65 0.49 0.71 0.47

0.36

0.24 0.44 0.35 0.49

0.74

0.88 0.33 0.94 0.24

0.59

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

0.82 0.39 0.82 0.39

0.00

ขอคําถาม

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

t

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอน
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง
ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน
27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน
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ตารางที่ 7(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.94 0.24 1.00 0.00

1.00

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.65 0.49 0.65 0.49

0.00

0.94 0.24 0.71 0.47

1.84*

22.94 2.14 22.35 3.14

0.64

ขอคําถาม

t

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนกั เรียน
ชายและนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หาหลังการ
ทดลองสูงขึน้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของนักเรียนชายเทากับ 22.94 และของนักเรียน
หญิงหลังทดลองเทากับ 22.35 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานความรูพบวา หลังการทดลอง
นักเรียนชายมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวานักเรียนหญิงเล็กนอย
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมา
ทดสอบความแตกตางหลังการทดลอง พบวาโดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตมีความแตกตางในรายขอ ไดแก ขอ 3 ขอ14 ขอ 19 ขอ 20 และขอ 30 โดย
นักเรียนหญิงมีความรูดีกวานักเรียนชาย ในขอ 3 ขอ 14 และนักเรียนชายมีความรูดกี วานักเรียน
หญิงในขอ 19 ขอ 20 และขอ 30 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 8

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
ขอคําถาม

กอนการทดลอง
(N = 34)
X
SD

หลังการทดลอง
(N = 34)
X SD

t

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร

0.53 0.51 0.82 0.38

2.69*

2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

0.62 0.49 0.97 0.17

3.94*

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

0.79 0.41 0.91 0.29

1.37

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.59 0.50 0.82 0.39

2.17*

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 0.71 0.46 0.97 0.17

3.13*

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

0.74 0.45 0.85 0.36

1.20

0.85 0.36 0.94 0.24

1.19

0.59 0.50 0.94 0.24

3.72*

0.21 0.41 0.44 0.50

2.11*

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สดุ
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
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ตารางที่ 8(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 34)
(N = 34)
X
SD
X SD
0.41 0.50 0.71 0.46

2.51*

0.65 0.49 0.97 0.17

3.67*

0.62 0.49 1.00 0.00

4.52*

0.32 0.48 0.26 0.45

0.23

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.21 0.41 0.26 0.45

0.57

15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.29 0.46 0.41 0.50

1.01

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.09 0.29 0.26 0.45

1.93*

0.44 0.50 0.94 0.24

5.23*

0.65 0.49 0.82 0.39

1.66

ขอคําถาม

10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน

t

โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน ที่เปนผลเสียตอ
สุขภาพที่รา ยแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด
โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส
ขอใดรุนแรง
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ตารางที่ 8(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 34)
(N = 34)
X
SD
X SD
0.38 0.49 0.65 0.49

2.23*

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.32 0.48 0.79 0.41

4.37*

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.38 0.49 0.88 0.33

4.93*

0.53 0.51 0.91 0.29

3.83*

0.18 0.39 0.68 0.48

4.76*

0.24 0.43 0.29 0.46

0.54

0.65 0.49 0.91 0.29

2.74*

0.35 0.49 0.94 0.24

6.34*

ขอคําถาม

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

t

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอน
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง
ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน

85

ตารางที่ 8(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 34)
(N = 34)
X
SD
X SD
0.32 0.49 0.82 0.39

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.44 0.50 0.97 0.17

5.80*

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.29 0.46 0.65 0.49

3.07*

0.26 0.45 0.82 0.39

5.51*

13.65 4.60 22.65 2.66

9.88*

ขอคําถาม

t
4.76*

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t33=± 1.69)
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูที่เรียน
ดวยวิธกี ารใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หาหลังการทดลองสูงขึน้ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 13.65 และหลังการทดลองเทากับ 22.65 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่
ดานความรูเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูห ลังการทดลองสูงขึ้น สวนขอ
13 มีคะแนนดานความรูหลังการทดลองลดลงเล็กนอย
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูมาทดสอบความแตกตางกอน
และหลังการทดลอง พบวาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอก็พบวา ขอ 1 ขอ 2 ขอ 4 ขอ
5 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 25 ขอ
26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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ตารางที่ 9

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนชายของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนชาย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.53 0.51 0.82 0.39

1.87*

0.59 0.51 0.94 0.24

2.59*

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

0.82 0.39 0.82 0.39

0.00

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.59 0.51 0.88 0.33

2.00*

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 0.71 0.47 1.00 0.00

2.58*

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

0.71 0.47 0.94 0.24

1.84*

0.82 0.39 0.94 0.24

1.05

0.59 0.51 0.94 0.24

2.59*

0.29 0.47 0.53 0.51

1.39

ขอคําถาม

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร
2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

t

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สดุ
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
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ตารางที่ 9(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนชายของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
ขอคําถาม

นักเรียนชาย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.35 0.49 0.71 0.47

2.13*

0.53 0.51 0.94 0.24

2.99*

0.41 0.51 1.00 0.00

4.78*

0.35 0.49 0.29 0.47

-0.36

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.18 0.39 0.12 0.33

-0.47

15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.29 0.47 0.47 0.51

1.04

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.12 0.33 0.24 0.44

0.88

0.18 0.39 0.94 0.24

6.83*

10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน

t

โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน ที่เปนผลเสียตอ
สุขภาพที่รา ยแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด
โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
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ตารางที่ 9(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนชายของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนชาย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.53 0.51 0.88 0.33

2.38*

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

0.47 0.51 0.82 0.39

2.25*

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.24 0.44 0.94 0.24

5.82*

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.29 0.47 0.82 0.39

3.57*

0.41 0.51 0.88 0.33

3.20*

0.24 0.44 0.65 0.49

2.58*

0.06 0.24 0.24 0.44

1.46

0.59 0.51 0.88 0.33

200*

ขอคําถาม

18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส

t

ขอใดรุนแรง

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอน
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง
ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
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ตารางที่ 9(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนชายของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนชาย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.29 0.47 0.94 0.24

5.05*

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

0.35 0.49 0.82 0.39

3.08*

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.47 0.51 0.94 0.24

3.41*

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.35 0.49 0.65 0.49

1.74*

0.12 0.33 0.94 0.24

8.26*

12.47 4.25 22.94 2.14

9.09*

ขอคําถาม

26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

t

ทางเพศของวัยรุน

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของ
นักเรียนชายที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 12.47 และหลังการทดลองเทากับ 22.94 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูหลัง
การทดลองสูงขึ้น ยกเวนขอ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเทาเดิม สวนขอ 14 มีคะแนนดาน
ความรูหลังการทดลองลดลงเล็กนอย
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เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายมาทดสอบความ
แตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวาโยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอก็พบวา ขอ 1
ขอ 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 17 ขอ18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ
23 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 และขอ 30 มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 10

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
ขอคําถาม

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร
2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.53 0.51 0.82 0.39

t
1.87*

0.65 0.49 1.00 0.00

2.95*

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

0.76 0.44 1.00 0.00

2.22*

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.59 0.51 0.76 0.44

1.09

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 0.71 0.47 0.94 0.24

1.84*

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

0.00

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร

0.76 0.44 0.76 0.44
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ตารางที่ 10(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
ขอคําถาม

7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน

นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.88 0.33 0.94 0.24

t
0.59

วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน

0.59 0.51 0.94 0.24

2.59*

0.12 0.33 0.35 0.49

1.63

0.47 0.51 0.71 0.47

1.39

0.76 0.44 1.00 0.00

2.22*

0.82 0.39 1.00 0.00

1.85*

0.29 0.47 0.24 0.44

-0.38

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.24 0.44 0.41 0.51

1.09

วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สดุ
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน
โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน ที่เปนผลเสียตอ
สุขภาพที่รา ยแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย
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ตารางที่ 10(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.29 0.47 0.35 0.49

0.36

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.06 0.24 0.29 0.47

1.84*

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด

0.71 0.47 0.94 0.24

1.84*

0.76 0.44 0.76 0.44

0.00

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

0.29 0.47 0.47 0.51

1.04

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.41 0.51 0.65 0.49

1.37

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.47 0.51 0.94 0.24

3.41*

0.65 0.49 0.94 0.24

2.21*

0.12 0.33 0.71 0.47

4.21*

t

โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส
ขอใดรุนแรง

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหตดิ โรคแทรกซอน
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
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ตารางที่ 10(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูนักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
0.41 0.51 0.35 0.49

t
-0.34

โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง

0.71 0.47 0.94 0.24

1.83*

0.41 0.51 0.94 0.24

3.88*

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

0.29 0.47 0.82 0.39

3.56*

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.41 0.51 1.00 0.00

4.78*

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.24 0.44 0.65 0.49

2.57*

0.41 0.51 0.71 0.47

1.75*

14.82 4.76 22.35 3.14

5.44*

ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของ
นักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธกี ารใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลีย่ กอนการทดลองเทากับ 14.82 และหลังการทดลองเทากับ 22.35 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูหลัง
การทดลองสูงขึ้น ยกเวนขอ 6 และ ขอ 18 ที่มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเทาเดิม สวนขอ 13 มี
คะแนนดานความรูห ลังการทดลองลดลงเล็กนอย
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงมาทดสอบ
ความแตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเปนรายขอ พบวา
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ
28 ขอ 29 และขอ 30 มีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 11

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนการทดลอง
กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
2.88 0.99 2.71 0.98

0.52

3.00 0.79 2.35 0.86

2.28*

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

3.00 0.61 2.6

0.56

1.17

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

2.94 0.75 3.18 0.64

0.99

ขอคําถาม

1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ
2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

t

ไมไววางใจกันของคูสมรส
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ตารางที่ 11(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
ขอคําถาม

กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
3.00 0.86 3.18 0.73

1.21

6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 2.88 0.99 3.24 0.66

0.72

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

t

ก็ไววางใจไดแลว

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

3.00 1.00 2.76 0.90

0.35

2.47 1.00 2.59 0.94

0.22

9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน

3.18 0.81 3.24 0.45

0.62

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

3.06 0.75 3.24 0.90

0.49

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.41 0.61 3.29 0.77

1.03

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

3.24 0.90 2.94 0.75

1.23

3.00 0.79 3.29 0.59

0.54

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก
13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
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ตารางที่ 11(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
ขอคําถาม

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

กอนการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
2.88 0.93 2.71 0.98

0.54

3.00 1.06 2.82 1.01

0.50

44.94 7.27 44.29 5.82

0.29

t

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธกี ารใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
กอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลีย่ กอนการทดลองของนักเรียนชายเทากับ 44.94 และกอนการ
ทดลองของนักเรียนหญิงเทากับ 44.29 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่ เจตคติความรูพบวา กอนการ
ทดลองนักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนหญิงเล็กนอย
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางกอน
การทดลองของนั ก เรี ย นชายและนั ก เรีย นหญิ ง พบว า โดยรวมไม มีค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความแตกตางในรายขอ ไดแก นักเรียนชายมีความรูดีกวา
นักเรียนหญิงในขอ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 12

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม

1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ
2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
3.29 0.69 3.53 0.51

t
1.13

3.00 0.94 3.29 0.85

0.96

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

3.71 0.47 3.76 0.44

0.38

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

3.29 0.85 3.41 0.51

0.49

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

3.29 0.59 3.35 0.60

0.29

6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 3.71 0.47 3.65 0.49

0.36

ไมไววางใจกันของคูสมรส

ก็ไววางใจไดแลว

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

3.47 0.62 3.47 0.72

0.00

3.12 0.86 3.12 0.78

0.00

3.35 0.93 3.47 0.51

0.46

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน
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ตารางที่ 12(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง หลังการทดลอง
หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ 3.65 0.61 3.76 0.44

0.65

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.53 0.62 3.59 0.51

0.30

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

3.24 0.56 3.18 0.88

0.23

13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ

3.53 0.71 3.41 0.32

0.51

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

3.24 0.90 3.41 0.71

0.63

3.47 0.72 3.29 0.85

0.66

50.88 5.38 51.71 5.46

0.44

t

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
หลังการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของนักเรียนชายเทากับ 50.88 และหลังการ
ทดลองของนักเรียนหญิงเทากับ 51.71 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติ พบวาหลังการ
ทดลองนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนชายเล็กนอย สวนขอ 7 และขอ 8 หลังการ
ทดลองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีเจตคติเทากัน
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เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางหลังการ
ทดลองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบวาโดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 13

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
ขอคําถาม

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 34)
(N = 34)
X
SD
X
SD
1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ
2.79 0.98 3.41 0.61

3.13*

2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

2.68 0.88 3.15 0.89

2.19*

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

2.88 0.59 3.74 0.45

6.71*

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

3.06 0.69 3.35 0.69

1.75*

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

3.09 0.79 3.32 0.59

1.39

6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 3.06 0.85 3.68 0.48

3.70*

t

ไมไววางใจกันของคูสมรส

ก็ไววางใจไดแลว

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

2.88 0.95 3.47 0.66

2.97*

2.53 0.96 3.12 0.81

2.73*

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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ตารางที่ 13(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง
ขอคําถาม

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 34)
(N = 34)
X
SD
X
SD
3.21 0.77 3.41 0.74

1.12

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

3.15 0.82 3.71 0.52

3.35*

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.35 0.69 3.56 0.56

1.35

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

3.09 0.83 3.21 0.73

0.62

13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ

3.15 0.70 3.47 0.66

1.96*

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

2.79 0.95 3.32 0.81

2.48*

2.91 1.03 3.38 0.78

2.13*

44.62 6.49 51.29 5.36

4.63*

9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน

t

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t33=± 1.69)
จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติที่เรียน
ดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนน
เฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 44.62 และหลังการทดลองเทากับ 51.29 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ดานเจตคติเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติหลังการทดลองสูงขึ้น
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เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางกอน
และหลังการทดลอง พบวาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอก็พบวา ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ
4 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 10 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 14

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนชายของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง

นักเรียนชาย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X
SD
1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ
2.88 0.99 3.29 0.69

1.41

2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

3.00 0.79 3.00 0.94

0.00

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

3.00 0.61 3.29 0.85

3.77*

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

2.94 0.75 3.29 0.85

1.29

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

3.00 0.87 3.29 0.59

1.16

2.88 0.99 3.71 0.47

3.09*

3.00 1.00 3.47 0.62

1.65

t

ไมไววางใจกันของคูสมรส

ก็ไววางใจไดแลว
6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝาย
หญิงปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ
การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
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ตารางที่ 14(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนชายของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนชาย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X SD X
SD
2.47 1.01 3.12 0.86

2.02*

9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน

3.18 0.81 3.35 0.93

0.59

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

3.06 0.75 3.35 0.93

2.52*

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.41 0.62 3.53 0.62

0.55

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

3.24 0.90 3.24 0.56

0.00

13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ

3.00 0.79 3.53 0.71

2.05*

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

2.88 0.93 3.24 0.90

1.12

3.00 1.06 3.47 0.72

1.51

44.94 7.27 50.88 5.38

2.71*

ขอคําถาม

8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน

t

การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t16=± 1.75)
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จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของ
นักเรียนชายที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 44.94 และหลังการทดลองเทากับ 50.88 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติหลัง
การทดลองสูงขึ้น ยกเวนขอ 2 ที่มีคาเฉลี่ยดานเจตคติเทาเดิม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนชายมาทดสอบความ
แตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอก็พบวา ขอ 3
ขอ 6 ขอ 8 ขอ 10 ขอและ 13 มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 15

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD X SD
2.71 0.99 3.53 0.51

3.06*

2.35 0.86 3.29 0.85

3.21*

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

2.76 0.56 3.76 0.44

5.79*

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

3.18 0.64 3.41 0.51

1.19

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

3.18 0.73 3.35 0.61

0.77

ขอคําถาม

1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ
2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

t

ไมไววางใจกันของคูสมรส

ก็ไววางใจไดแลว
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ตารางที่ 15(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD X SD
6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 3.24 0.66 3.65 0.49

t
2.05*

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

2.76 0.90 3.47 0.72

2.52*

2.59 0.94 3.12 0.78

1.79*

9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน

3.24 0.75 3.47 0.51

1.06

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

3.24 0.90 3.76 0.44

2.18*

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.29 0.77 3.59 0.51

1.31

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

2.94 0.75 3.18 0.88

0.84

13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ

3.29 0.59 3.41 0.61

0.57

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

2.71 0.99 3.41 0.71

2.39*

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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ตารางที่ 15(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนหญิงของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง
ขอคําถาม

15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

นักเรียนหญิง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD X SD
2.82 1.02 3.29 0.85

1.47

44.29 5.82 51.71 5.46

3.83*

t

ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t16=± 1.75)
จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของ
นักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 44.29 และหลังการทดลองเทากับ 51.71 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติหลัง
การทดลองสูงขึ้น
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนหญิงมาทดสอบ
ความแตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอก็พบวา
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 10 และขอ 14 มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 16

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หาของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงของกลุมทดลอง หลังการทดลอง

หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
1. ถาเพื่อนชวนใหนักเรียนไปเที่ยวสถานเริงรมย 0.76 0.44 0.76 0.44

t

2. ถามีนกั เรียนหญิงที่เปนเพื่อนกับนักเรียน

0.71 0.47 0.82 0.39

-0.79

3. ถาเพื่อนชวนดูหนังสือการตูนโป

0.53 0.51 0.82 0.39

-1.87

4. ถาเพื่อนนําคลิปวีดีโอโป มาใหดู

0.29 0.47 0.59 0.51

-1.75

5. ถาเพื่อนของนักเรียนเลาเรื่องลามก

0.82 0.39 0.41 0.51

2.65*

6. ถาเลิกเรียน เพื่อนตางเพศที่นกั เรียน

0.53 0.51 0.59 0.51

-0.34

0.59 0.51 0.59 0.51

0.00

8. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคหนองใน

0.88 0.33 0.88 0.33

0.00

9. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรค

0.71 0.47 0.65 0.49

0.36

0.00

สวมกระโปรงสั้น เสื้อรัดรูปมาเรียน

รูสึกชอบเปนพิเศษชวนไปงานวันเกิด
7. ถาแฟนของนักเรียนเปนโรคซิฟลิส
แตนักเรียนยังไมเปนโรคซิฟลิส

แผลริมออนและมีเพื่อนชวนไปเที่ยว
สถานที่ขายบริการทางเพศ
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ตารางที1่ 6 (ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม

10. ถานักเรียนมีเพศสัมพันธ โดยไมสวม

หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.71 0.47 0.59 0.51

t
0.70

ถุงยางอนามัยนักเรียนจะไปตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม
11. ถามีเพื่อนตางเพศมาชวนไปเที่ยวบาร

0.71 0.47 0.76 0.44

-0.38

0.76 0.44 0.76 0.44

0.00

0.82 0.39 0.59 0.51

1.51

0.76 0.44 0.76 0.44

0.00

0.65 0.49 0.65 0.49

0.00

โดยที่มีงานตองรีบสงพรุง นี้
12. ถาเพื่อนชวนไปรองคาราโอเกะ
ดื่มเหลาปน
13. ถาเพื่อนชวนไปสังสรรคยามค่ําคืน
ที่รานอาหาร
14. ถานักเรียนแตงงานแลวมีเพื่อนชวน
ไปเที่ยวผูข ายบริการทางเพศ
15. ถาเพื่อนชวนนักเรียนดูรูปแอบถาย
ผูหญิงนุงกระโปรงสั้น
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ตารางที่ 16 (ตอ)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง
ขอคําถาม

16. ถาเพื่อนมีเงินเหลือใช พาไปเลี้ยงฉลองมี

หลังการทดลอง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.71 0.47 0.76 0.44

t
-0.38

การดื่มสุรา และชวนไปเที่ยวผูขายบริการ
17. ถาเพื่อนแนะนําใหไปเทีย่ ว เพื่อแสดง

0.71 0.47 0.88 0.33

-1.27

0.82 0.39 0.88 0.33

-0.47

19. ถาเลนกีฬาเสร็จ เพื่อนชวนใหไปกินเหลาตอ 0.53 0.51 0.65 0.49

-0.68

ความเปนลูกผูชายหรือการเปนหญิงสาว
เต็มตัว โดยมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ
18. ถาผูขายบริการแนะนําใหมีเพศสัมพันธ
โดยไมใชถุงยางอนามัย

และไปเลีย้ งฉลองตอจนมืด
20. ถาเพื่อนตางเพศชวนใหไปคางบาน

0.47 0.51 0.24 0.44

1.44

13.47 3.34 13.65 2.69

-0.17

เพื่อเตรียมตัวกอนสอบแตคงตองกลับเชา
รวม
*p<.05(.05t16=± 1.75)
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จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจ
และการแกปญหาของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของนักเรียนชาย
เทากับ 13.47 และหลังการทดลองของนักเรียนหญิงเทากับ 13.65 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ดานการตัดสินใจและการแกปญหา พบวาหลังการทดลองนักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
นักเรียนหญิงเล็กนอย สวนขอ 1 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 12 ขอ 14 และขอ 15 หลังการทดลองของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาเทากัน
เมื่อ นํา คะแนนเฉลี่ย ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นดา นการตัดสิ น ใจและการแก ปญ หามา
ทดสอบความแตกตา งหลัง การทดลองของนั ก เรี ย นชายและนั ก เรี ย นหญิง พบว า โดยรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 17

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
คะแนนความรู และเจตคติของกลุมทดลองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ระหวางกอนและหลังการทดลอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดานความรู กอนการทดลอง(N=17)

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

t

คะแนน รอยละ

คะแนน รอยละ

12.47 41.57

14.82 49.40

1.52

22.94 78.47

22.35 74.50

0.64

44.94 74.90

44.29 73.82

0.29

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานความรู หลังการทดลอง(N=17)
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานเจตคติ กอนการทดลอง(N=17)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
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ตารางที่ 17(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
คะแนนความรู และเจตคติของกลุมทดลองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ระหวางกอนและหลังการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดานเจตคติ หลังการทดลอง(N=17)

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

t

คะแนน รอยละ

คะแนน รอยละ

50.88 84.80

51.71 86.18

0.44

13.47 3.34

13.65 2.69

-0.17

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

ดานการตัดสินใจและการแกปญหา
หลังการทดลอง(N=17)
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

*p < 0.05
จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูที่เรียน
ดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา โดยมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชาย
กอนการทดลอง เทากั บ 12.47 และกอนการทดลองของนักเรี ยนหญิง เทา กับ 14.82 เมื่อนํา
คะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางกอนการทดลอง พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตในรายขอมีความแตกตางกัน 4 ขอ คือ ขอ 12 ขอ 17 ขอ
24 และขอ 30 โดยนักเรียนหญิงมีความรูมากกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหา โดยมีคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนชายหลังการทดลอง เทากับ 22.94
และหลังการทดลองของนักเรียนหญิง เทากับ 22.35 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบ
ความแตกตางกอนการทดลอง พบวาโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แตมีความแตกตางในรายขอ ไดแก ขอ 3 ขอ14 ขอ 19 ขอ 20 และขอ 30 โดยนักเรียนหญิงมี
ความรูดีกวานักเรียนชาย ในขอ 3 ขอ 14 และนักเรียนชายมีความรูดกี วานักเรียนหญิงในขอ 19
ขอ 20 และขอ 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหา โดยมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชาย กอนการทดลอง เทากับ 44.94
และกอนการทดลองของนักเรียนหญิง เทากับ 44.29 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบ
ความแตกตางกอนการทดลอง พบวาโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แตมีความแตกตางในรายขอ ไดแก นักเรียนชายมีความรูดีกวานักเรียนหญิงในขอ 2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหา โดยมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายหลังการทดลอง เทากับ 50.88
และหลังการทดลองของนักเรียนหญิง เทากับ 51.71 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบ
ความแตกตางกอนการทดลอง พบวาโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง
โดยมี ค ะแนนเฉลี่ย หลัง การทดลองของนั ก เรี ย นชายเทา กั บ 13.47 และหลั ง การทดลองของ
นักเรียนหญิงเทากับ 13.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและ
การแกปญหามาทดสอบความแตกตางหลังการทดลองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบวา
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 18

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
คะแนนความรู และเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการทดลอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดานความรู (N=34)

กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

t

คะแนน รอยละ

คะแนน รอยละ

13.65 45.50

22.65 75.50

9.88*

12.47 41.57

22.94 76.47

9.09*

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานความรู นักเรียนชาย (N=17)
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
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ตารางที่ 18(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
คะแนนความรู และเจตคติของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลังการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดานความรู นักเรียนหญิง (N=17)

กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

t

คะแนน รอยละ

คะแนน รอยละ

14.82 49.40

22.35 74.50

5.44*

44.62 74.37

51.29 85.48

4.63*

44.94 74.90

50.88 84.80

2.71*

44.29 73.81

51.71 86.18

3.83*

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานเจตคติ (N=34)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

ดานเจตคติ นักเรียนชาย (N=17)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

ดานเจตคติ นักเรียนหญิง (N=17)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

*p < 0.05
จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูที่เรียน
ดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนน
เฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 13.65 และหลังการทดลองเทากับ 22.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดาน
ความรูม าทดสอบความแตกตา งกอ นและหลัง การทดลอง พบว า มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายที่เรียนดวยวิธีการใช
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองเทา กั บ 12.47 และหลั ง การทดลองเท า กับ 22.94 เมื่ อนํา คะแนนเฉลี่ ย ด า นความรูม า
ทดสอบความแตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใช
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองเท า กั บ 14.82 และหลั ง การทดลองเท า กับ 22.35 เมื่อนํ า คะแนนเฉลี่ย ด า นความรูม า
ทดสอบความแตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการ
ตัดสิน ใจและการแก ปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ
44.62 และหลั ง การทดลองเท า กั บ 51.29 เมื่ อ นํ า คะแนนเฉลี่ ย ด า นเจตคติ ม าทดสอบความ
แตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนชายที่เรียนดวยวิธีการใช
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองเทา กั บ 44.94 และหลั ง การทดลองเท า กับ 50.88 เมื่อนํ า คะแนนเฉลี่ ย ดานเจตคติ ม า
ทดสอบความแตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใช
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองเทา กั บ 44.29 และหลัง การทดลองเท า กับ 51.71 เมื่ อนํา คะแนนเฉลี่ย ดานเจตคติม า
ทดสอบความแตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

114

ตอนที่ 2

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวธิ ีการใชทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจ
และการแกปญ
 หากับการสอนดวยวิธปี กติ

ตารางที่ 19

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
0.65 0.49 0.82 0.39

t
1.66

2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

1.00 0.00 0.97 0.17

-1.00

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

0.97 1.71 0.91 0.29

-1.02

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.79 0.41 0.82 0.39

0.30

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 1.00 0.00 0.97 0.17

-1.00

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

1.00 0.00 0.85 0.36

-2.38*

0.97 0.17 0.94 0.24

-0.58

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.44

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
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ตารางที่ 19(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
0.35 0.49 0.44 0.50

0.74

0.53 0.51 0.71 0.46

1.50

0.94 0.24 0.97 0.17

0.58

1.00 0.00 1.00 0.00

0.00

0.56 0.50 0.26 0.45

-2.54*

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.21 0.41 0.26 0.45

0.57

15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.50 0.51 0.41 0.50

-0.72

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.12 0.33 0.26 0.45

1.55

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด

0.00

9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ

t

ในวัยเรียนคือขอใด
10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน
โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุนที่เปนผลเสียตอสุขภาพ
ที่รายแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย

โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ

0.94 0.24 0.94 0.24
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ตารางที่ 19(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
0.76 0.43 0.82 0.39

0.59

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

0.79 0.41 0.65 0.49

-1.35

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.97 0.17 0.79 0.41

-2.31*

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.79 0.41 0.88 0.33

0.98

0.82 0.39 0.91 0.29

1.07

0.29 0.46 0.68 0.48

3.36*

0.32 0.48 0.29 0.46

-0.26

0.97 0.17 0.91 0.29

-1.02

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.44

18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส

t

ขอใดรุนแรง

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอนใดบาง
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง
ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน
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ตารางที่ 19(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
0.26 0.45 0.82 0.39

t
5.51*

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.94 0.24 0.97 0.17

0.58

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.29 0.46 0.65 0.48

3.07*

0.65 0.49 0.82 0.38

1.66

21.41 1.71 22.65 2.66

2.28*

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t66=± 1.67)
จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูที่
เรียนดวยวิธกี ารใชทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองเทากับ 21.41 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 22.65 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอพบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูสวนใหญสูงกวากลุมควบคุม ยกเวนในขอ 2 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 6
ขอ 7 ขอ 8 ขอ 13 ขอ 15 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 24 ขอ 25 และขอ 26 มีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูต ่ํา
กวากลุมควบคุม สวนขอ 12 และขอ17 มีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเทาเดิม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูมาทดสอบความแตกตางระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอก็พบวา ขอ 6 ขอ 13
ขอ 20 ขอ 23 ขอ 27 และขอ 29 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
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ขอ 6 ขอ 13 และขอ 20 พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลีย่ ดานความรูต่ํากวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม

t

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร

นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.71 0.47 0.2 0.39

2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

1.00 0.00 0.82 0.33

-1.85*

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.82 0.36 0.88 0.33

0.47

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

ขอคําถาม

0.79

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
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ตารางที่ 20(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

0.29 0.47 0.53 0.51

1.39

0.59 0.51 0.71 0.47

0.70

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

1.00 0.00 1.00 0.00

0.00

0.76 0.43 0.29 0.47

-3.02*

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.18 0.39 0.12 0.33

-0.47

15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.59 0.51 0.47 050

-0.67

ขอคําถาม

8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน

t

วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน
โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุนที่เปนผลเสียตอสุขภาพ
ที่รายแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย
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ตารางที่ 20(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.12 0.33 0.24 0.43

0.88

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

0.71 0.47 0.88 0.33

1.27

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

0.94 0.24 0.82 0.39

-1.05

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.82 0.39 0.82 0.39

0.00

0.82 0.39 0.88 0.33

0.47

0.24 0.44 0.65 0.49

2.58*

0.24 0.44 0.24 0.44

0.00

t

โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส
ขอใดรุนแรง

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอนใดบาง
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก
โรคเอดสไดอยางไร
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ตารางที่ 20(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
1.00 0.00 0.88 0.33

-1.46

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

0.24 0.44 0.82 0.39

4.13*

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.35 0.49 0.65 0.49

1.74*

0.59 0.51 0.94 0.24

2.59*

21.76 1.35 22.94 2.14

1.92*

ขอคําถาม

25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง

t

ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวากลุม ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูของ
นักเรียนชายทีเ่ รียนดวยวิธกี ารใชทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูง
กวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลีย่ กลุมควบคุมหลังการทดลองเทากับ 21.76 และกลุมทดลอง
หลังการทดลองเทากับ 22.94 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอพบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูสวนใหญสูงกวากลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูต่ํา
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กวากลุมควบคุม สวนขอ 5 ขอ 7 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 24 และขอ 28 มีคะแนนเฉลีย่
ดานความรูเทากัน
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูของนักเรียนชายมาทดสอบความ
แตกตางระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเปนรายขอก็พบวา
ขอ 3 ขอ 13 ขอ 23 ขอ 27 และขอ 30 มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 21

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร

นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.59 0.51 0.82 0.39

1.51

2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

1.00 0.00 1.00 0.00

0.00

3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร

0.93 0.24 1.00 0.00

1.00

4. ความรักของวัยรุน มักจะมีพฤติกรรม

0.76 0.43 0.76 0.43

0.00

5. การทีว่ ัยรุน คบกันเปนแฟนขอใดที่เกินขอบเขต 1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิง

-2.22*

ขอคําถาม

t

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่ควบคูกันไปกับสิ่งใด

ในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร

1.00 0.00 0.76 0.44
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ตารางที่ 21(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

0.41 0.50 0.35 0.49

-0.34

0.47 0.51 0.71 0.47

1.39

0.94 0.24 1.00 0.00

1.00

1.00 0.00 1.00 0.00

0.00

0.35 0.49 0.24 0.43

-0.74

14.อาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ 0.24 0.43 0.41 0.51

1.09

ขอคําถาม

7. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน

t

วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรขอใดรุนแรงที่สุด
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดโรคเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนคือขอใด
10.วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลีย่ งการเปน
โรคเพศสัมพันธคือขอใด
11.อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุนที่เปนผลเสียตอสุขภาพ
ที่รายแรงคือขอใด
12.เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถ
ระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
13.ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกาย

124

ตารางที่ 21(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
15.อาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ 0.41 0.51 0.35 0.49

-0.34

16.ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น 0.12 0.33 0.29 0.47

1.27

17.พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติด

0.88 0.33 0.94 0.24

0.59

0.82 0.39 0.76 0.44

-0.41

19.โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด

0.65 0.49 0.47 0.51

-1.02

20.ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส

1.00 0.00 0.65 0.49

-2.95*

21.การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ ง

0.76 0.44 0.94 0.24

1.46

0.82 0.39 0.94 0.24

1.05

0.35 0.49 0.71 0.47

2.14*

t

โรคทางเพศสัมพันธ และเอดสมากที่สดุ
18.ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดส
ขอใดรุนแรง

ตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดส
22.เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลาย
เม็ดเลือดขาวทําใหตดิ โรคแทรกซอนใดบาง
23.การปลูกฝงเรื่องใดที่ชว ยลดปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
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ตารางที่ 21(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.41 0.51 0.35 0.49

-0.34

0.94 0.24 0.94 0.24

0.00

1.00 0.00 0.94 0.24

-1.00

27.ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน

0.29 0.47 0.82 0.39

3.57*

28.ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส

0.94 0.24 1.00 0.00

1.00

29.การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอ

0.24 0.44 0.65 0.49

2.58*

0.71 0.47 0.71 0.47

0.00

21.06 1.98 22.35 3.14

1.44

ขอคําถาม

24.นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจาก

t

โรคเอดสไดอยางไร
25.วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวง
ไปขมขืนในปจจุบนั เกิดจากสาเหตุใด
26.ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน

รางกายยกเวนขอใด
30.ระยะเริ่มปรากฏอาการทีพ่ บใน
โรคเอดสคอื ขอใด
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวากลุม ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูของ
นักเรียนทีเ่ รียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หาหลังการทดลองสูงกวา
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กลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยกลุมควบคุมหลังการทดลองเทากับ 21.06 และกลุมทดลองหลัง
การทดลองเทากับ 22.35 เมือ่ พิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานความรูเปนรายขอพบวา นักเรียนหญิง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูสวนใหญสงู กวานักเรียนหญิงกลุมควบคุม ยกเวนในขอ 5
ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 15 ขอ 13 ขอ 20 ขอ 24 และขอ 26 มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูต่ํากวา
กลุมควบคุมเล็กนอย สวนขอ 2 ขอ 4 ขอ 12 ขอ 25 และขอ 30 หลังการทดลองของนักเรียนหญิง
กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเทากัน
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงมาทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ก็พบวามีความไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเปน
รายขอก็พบวา ขอ 6 ขอ 20 ขอ 23 ขอ 27 และขอ 29 มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 22

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
3.00 0.74 3.41 0.61

t
2.51*

2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

2.94 0.74 3.15 0.89

1.04

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

3.06 0.92 3.74 0.45

3.86*

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

3.24 0.78 3.35 0.69

0.66

ไมไววางใจกันของคูสมรส
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ตารางที่ 22 (ตอ)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
3.41 0.56 3.32 0.59

-0.64

6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 3.30 0.87 3.68 0.48

2.25*

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

t

ก็ไววางใจไดแลว

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

3.12 0.69 3.47 0.66

2.16*

3.68 0.48 3.12 0.81

-3.48*

9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน

3.18 0.83 3.41 0.74

1.23

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

3.71 0.68 3.71 0.51

0.00

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.56 0.75 3.56 0.56

0.00

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

2.91 0.71 3.21 0.73

1.68*

2.86 0.82 3.47 0.66

3.41*

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เปนเรื่องธรรมดา

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก
13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
ทําใหความรูสึกทางเพศลดลง
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ตารางที่ 22 (ตอ)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม
ขอคําถาม

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
2.29 0.76 3.32 0.81

t
5.42*

2.83 0.80 3.38 0.78

2.92*

47.06 4.53 51.29 5.36

3.52*

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t66=± 1.67)
จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานเจตคติที่เรียน
ดวยวิธกี ารใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม
โดยมีคะแนนเฉลี่ยกลุมควบคุมหลังการทดลองเทากับ 47.06 และกลุมทดลองหลังการทดลอง
เทากับ 51.29 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่ ดานเจตคติเปนรายขอ พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ดานเจตคติสวนใหญสงู กวากลุมควบคุม ยกเวนขอ 5 และขอ 8 มีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติต่ํากวา
กลุมควบคุม สวนขอ 10 และขอ 11 มีคะแนนเฉลีย่ ดานความรูเทาเดิม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอก็พบวา ขอ 1 ขอ 3 ขอ 6
ขอ 7 ขอ 8 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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ตารางที่ 23

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุม

1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ

นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
3.00 0.86 3.29 0.68

1.10

2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

3.06 0.74 3.00 0.93

-0.20

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

3.24 0.90 3.71 0.47

1.91*

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

3.24 0.90 3.29 0.85

0.20

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

3.41 0.62 3.29 0.59

-0.57

6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 3.41 0.79 3.71 0.47

1.31

ขอคําถาม

t

ไมไววางใจกันของคูสมรส

ก็ไววางใจไดแลว

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

3.24 0.66 3.47 0.62

1.06

3.71 0.47 3.12 0.86

-2.48*

3.00 1.06 3.35 0.93

1.03

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน
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ตารางที่ 23 (ตอ)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุม
นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
3.59 0.87 3.65 0.61

t

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.41 0.94 3.53 0.62

0.43

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

2.76 0.83 3.24 0.56

1.93*

2.65 0.99 3.53 0.71

2.96*

2.47 0.80 3.24 0.90

2.61*

2.82 0.88 3.47 0.71

2.35*

47.00 5.56 50.88 5.38

2.06*

ขอคําถาม

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

0.23

เปนเรื่องธรรมดา

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก
13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
ทําใหความรูสึกทางเพศลดลง
14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของ
นักเรียนชายทีเ่ รียนดวยวิธกี ารใชทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูง
กวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยกลุม ควบคุมหลังการทดลองเทากับ 47.00 และกลุมทดลอง
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หลังการทดลองเทากับ 50.88 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอ พบวากลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานเจตคติสวนใหญสูงกวากลุมควบคุม ยกเวนขอ 2 ขอ 5 และขอ 8 มี
คะแนนเฉลีย่ ดานเจตคติต่ํากวากลุมควบคุม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานเจตคติของนักเรียนชายมาทดสอบความ
แตกตางระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอ พบวา ขอ 3
ขอ 8 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ตารางที่ 24

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุม

1. การกินอยูกอ นแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ

นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
3.00 0.61 3.53 0.51

2.73*

2. การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการ

2.82 0.73 3.29 0.85

1.74*

3. การถูกยุงกัด ถือวาเสี่ยงตอการติดโรคเอดส

2.88 0.93 3.76 0.43

3.55*

4. การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตอ งกลัวเปนเอดส

3.24 0.66 3.41 0.51

0.87

5. การที่บุคคลผูหนึง่ พูดจาดีแตงกายเรียบรอย

3.41 0.51 3.35 0.61

-0.31

ขอคําถาม

t

ไมไววางใจกันของคูสมรส

ก็ไววางใจไดแลว

132

ตารางที่ 24 (ตอ)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุม
นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
6. การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดวย แลวฝายหญิง 3.18 0.95 3.65 0.49

t
1.81*

ปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
7. การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ

3.00 0.07 3.47 0.71

1.93*

3.65 0.49 3.12 0.78

-2.36*

9. การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน

3.35 0.49 3.47 0.51

0.68

10.การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตางเพศ

3.82 0.39 3.76 0.43

-0.41

11.การมีคูนอนหลายคนเปนเรื่องปกติ

3.71 0.47 3.59 0.51

-0.70

12.การทีว่ ัยรุน เพศชายมีการฝนเปยก

3.06 0.55 3.18 0.88

0.47

3.06 0.56 3.41 0.62

1.75*

การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
8. การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เปนเรื่องธรรมดา

แสดงวาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก
13.การสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
ทําใหความรูสึกทางเพศลดลง
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ตารางที่ 24 (ตอ)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคตินักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุม
ขอคําถาม

14.การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด

นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
2.12 0.69 3.41 0.61

5.36*

2.82 0.73 3.29 0.85

1.74*

47.12 3.39 51.71 5.46

2.94*

t

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
15.การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของ
นักเรียนหญิงที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลอง
สูง กว า กลุ ม ควบคุ ม โดยมี ค ะแนนเฉลี่ย กลุ ม ควบคุม หลัง การทดลองเทา กับ 47.12 และกลุ ม
ทดลองหลังการทดลองเทากับ 51.71 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอ พบวา
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติสวนใหญสูงกวากลุมควบคุม ยกเวนขอ 5 ขอ 8 ขอ 10 และ
ขอ 11 มีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติต่ํากวากลุมควบคุม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนหญิงมาทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเปนรายขอก็
พบวา ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 25

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
1. ถาเพื่อนชวนใหนักเรียนไปเที่ยวสถานเริงรมย 0.44 0.50 0.76 0.43

t
-2.85*

2. ถามีนกั เรียนหญิงที่เปนเพื่อนกับนักเรียน

0.50 0.51 0.76 0.43

2.32*

3. ถาเพื่อนชวนดูหนังสือการตูนโป

0.50 0.51 0.68 0.48

1.48

4. ถาเพื่อนนําคลิปวีดีโอโป มาใหดู

0.35 0.49 0.44 0.50

0.74

5. ถาเพื่อนของนักเรียนเลาเรื่องลามก

0.29 0.46 0.62 0.49

2.79*

6. ถาเลิกเรียน เพื่อนตางเพศที่นกั เรียน

0.50 0.51 0.56 0.50

0.48

0.41 0.50 0.59 0.50

1.46

0.65 0.49 0.88 0.33

2.35*

9. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคแผลริมออน 0.32 0.48 0.68 0.48

3.07*

สวมกระโปรงสั้น เสื้อรัดรูปมาเรียน

รูสึกชอบเปนพิเศษชวนไปงานวันเกิด
7. ถาแฟนของนักเรียนเปนโรคซิฟลิส
แตนักเรียนยังไมเปนโรคซิฟลิส
8. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคหนองใน

และมีเพื่อนชวนไปเที่ยวสถานที่ขายบริการ
ทางเพศ
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ตารางที่ 25(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ขอคําถาม

10. ถานักเรียนมีเพศสัมพันธ โดยไมสวม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
0.50 0.51 0.65 0.49

t
1.22

0.44 0.50 0.74 0.45

2.54*

0.44 0.50 0.76 0.43

2.85*

0.53 0.51 0.71 0.46

1.50

0.53 0.51 0.76 0.43

2.06*

0.53 0.51 0.65 0.49

0.98

ถุงยางอนามัยนักเรียนจะไปตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม
11. ถามีเพื่อนตางเพศมาชวนไปเที่ยวบาร
โดยที่มีงานตองรีบสงพรุง นี้
12. ถาเพื่อนชวนไปรองคาราโอเกะ
ดื่มเหลาปน
13. ถาเพื่อนชวนไปสังสรรคยามค่ําคืน
ที่รานอาหาร
14. ถานักเรียนแตงงานแลวมีเพื่อนชวน
ไปเที่ยวผูข ายบริการทางเพศ
15. ถาเพื่อนชวนนักเรียนดูรูปแอบถาย
ผูหญิงนุงกระโปรงสั้น
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ตารางที่ 25(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ขอคําถาม

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

(N = 34)
(N = 34)
X
SD X SD
0.59 0.50 0.74 0.45

1.28

0.50 0.51 0.79 0.41

2.63*

0.56 0.50 0.85 0.36

2.77*

19. ถาเลนกีฬาเสร็จ เพื่อนชวนใหไปกินเหลาตอ 0.53 0.51 0.59 0.50

0.48

16. ถาเพื่อนมีเงินเหลือใช พาไปเลี้ยงฉลองมี

t

การดื่มสุรา และชวนไปเที่ยวผูขายบริการ
17. ถาเพื่อนแนะนําใหไปเทีย่ ว เพื่อแสดง
ความเปนลูกผูชายหรือการเปนหญิงสาว
เต็มตัว โดยมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ
18. ถาผูขายบริการแนะนําใหมีเพศสัมพันธ
โดยไมใชถุงยางอนามัย

และไปเลีย้ งฉลองตอจนมืด
20. ถาเพื่อนตางเพศชวนใหไปคางบาน

0.09 0.29 0.35 0.49

2.74*

9.21 3.90 13.56 2.99

5.17*

เพื่อเตรียมตัวกอนสอบแตคงตองกลับเชา
รวม
*p<.05(.05t66=± 1.67)
จากตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวากลุม ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานการตัดสินใจ
และการแกปญ
 หาของที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญ
 หาหลังการ
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในกลุมควบคุมหลังการทดลองเทากับ 9.21 และ
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กลุมทดลองหลังการทดลองเทากับ 13.56 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่ ดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานการตัดสินใจและการแกปญหาสูงกวา
กลุมควบคุม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหาของมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหาเปนรายขอก็พบวา ขอ 1 ขอ 2 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 9 ขอ11
ขอ 12 ขอ 14 ขอ 17 ขอ18 และขอ 20 มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 26

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม

นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
1. ถาเพื่อนชวนใหนักเรียนไปเที่ยวสถานเริงรมย 0.47 0.51 0.76 0.44

t

2. ถามีนกั เรียนหญิงที่เปนเพื่อนกับนักเรียน

0.65 0.49 0.71 0.47

0.36

3. ถาเพื่อนชวนดูหนังสือการตูนโป

0.47 0.51 0.53 0.51

0.33

4. ถาเพื่อนนําคลิปวีดีโอโป มาใหดู

0.29 0.47 0.29 0.47

0.00

1.79*

สวมกระโปรงสั้น เสื้อรัดรูปมาเรียน
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ตารางที่ 26(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม

5. ถาเพื่อนของนักเรียนเลาเรื่องลามก

นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.29 0.47 0.82 0.39

3.57*

6. ถาเลิกเรียน เพื่อนตางเพศที่นกั เรียน

0.59 0.51 0.53 0.51

-0.34

0.47 0.51 0.59 0.51

0.67

0.47 0.51 0.88 0.33

2.77*

9. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคแผลริมออน 0.35 0.49 0.71 0.47

2.14*

ขอคําถาม

t

รูสึกชอบเปนพิเศษชวนไปงานวันเกิด
7. ถาแฟนของนักเรียนเปนโรคซิฟลิส
แตนักเรียนยังไมเปนโรคซิฟลิส
8. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคหนองใน

และมีเพื่อนชวนไปเที่ยวสถานที่ขายบริการ
ทางเพศ
10. ถานักเรียนมีเพศสัมพันธ โดยไมสวม

0.53 0.51 0.71 0.47

1.04

0.59 0.51 0.71 0.47

0.70

ถุงยางอนามัยนักเรียนจะไปตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม
11. ถามีเพื่อนตางเพศมาชวนไปเที่ยวบาร
โดยที่มีงานตองรีบสงพรุง นี้
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ตารางที่ 26(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม
ขอคําถาม

12. ถาเพื่อนชวนไปรองคาราโอเกะ

นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.41 0.51 0.76 0.44

2.17*

0.47 0.51 0.82 0.39

2.25*

0.41 0.51 0.76 0.44

2.17*

0.59 0.51 0.65 0.49

0.34

0.59 0.51 0.71 0.47

0.70

0.59 0.51 0.71 0.47

0.70

t

ดื่มเหลาปน
13. ถาเพื่อนชวนไปสังสรรคยามค่ําคืน
ที่รานอาหาร
14. ถานักเรียนแตงงานแลวมีเพื่อนชวน
ไปเที่ยวผูข ายบริการทางเพศ
15. ถาเพื่อนชวนนักเรียนดูรูปแอบถาย
ผูหญิงนุงกระโปรงสั้น
16. ถาเพื่อนมีเงินเหลือใช พาไปเลี้ยงฉลองมี
การดื่มสุรา และชวนไปเที่ยวผูขายบริการ
17. ถาเพื่อนแนะนําใหไปเทีย่ ว เพื่อแสดง
ความเปนลูกผูชายหรือการเปนหญิงสาว
เต็มตัว โดยมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ
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ตารางที่ 26(ตอ) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนชายหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม
นักเรียนชาย
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.47 0.51 0.82 0.39

2.25*

19. ถาเลนกีฬาเสร็จ เพื่อนชวนใหไปกินเหลาตอ 0.47 0.51 0.53 0.51

0.33

ขอคําถาม

18. ถาผูขายบริการแนะนําใหมีเพศสัมพันธ

t

โดยไมใชถุงยางอนามัย

และไปเลีย้ งฉลองตอจนมืด
20. ถาเพื่อนตางเพศชวนใหไปคางบาน

0.06 0.24 0.47 0.51

2.99*

9.24 4.63 13.47 3.34

3.06*

เพื่อเตรียมตัวกอนสอบแตคงตองกลับเชา
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 26 แสดงให เ ห็ น ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า นการตั ด สิ น ใจและการ
แกปญหาของนักเรียนชายกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในกลุมควบคุมหลังการทดลอง
เทากับ 9.24 และกลุมทดลองหลังการทดลองเทากับ 13.47 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหาเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาสูงกวากลุมควบคุม ยกเวนขอ 6 มีคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหาต่ํา
กวากลุมควบคุม
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เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหาของนักเรียนชายมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ก็
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหาเปนรายขอก็พบวา ขอ 1 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 9
ขอ 12 ขอ13 ขอ 14 ขอ18 และขอ 20 มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 27

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม

นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุมทดลอง
ขอคําถาม
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
1. ถาเพื่อนชวนใหนักเรียนไปเที่ยวสถานเริงรมย 0.41 0.51 0.76 0.44

2.17*

2. ถามีนกั เรียนหญิงที่เปนเพื่อนกับนักเรียน

0.35 0.49 0.82 0.39

3.08*

3. ถาเพื่อนชวนดูหนังสือการตูนโป

0.53 0.51 0.82 0.39

1.87*

4. ถาเพื่อนนําคลิปวีดีโอโป มาใหดู

0.41 0.51 0.59 0.51

1.01

5. ถาเพื่อนของนักเรียนเลาเรื่องลามก

0.29 0.47 0.41 0.51

0.70

6. ถาเลิกเรียน เพื่อนตางเพศที่นกั เรียน

0.41 0.51 0.59 0.51

1.01

0.35 0.49 0.59 0.51

1.37

t

สวมกระโปรงสั้น เสื้อรัดรูปมาเรียน

รูสึกชอบเปนพิเศษชวนไปงานวันเกิด
7. ถาแฟนของนักเรียนเปนโรคซิฟลิส
แตนักเรียนยังไมเปนโรคซิฟลิส
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ตารางที่ 27

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม

8. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคหนองใน

นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.82 0.39 0.88 0.33

0.47

9. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรค

0.29 0.47 0.65 0.49

2.14*

0.47 0.51 0.59 0.50

0.67

0.29 0.47 0.76 0.44

3.02*

0.47 0.51 0.76 0.44

1.80*

0.59 0.51 0.59 0.51

0.00

ขอคําถาม

t

แผลริมออนและมีเพื่อนชวนไปเที่ยว
สถานที่ขายบริการทางเพศ
10. ถานักเรียนมีเพศสัมพันธ โดยไมสวม
ถุงยางอนามัยนักเรียนจะไปตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม
11. ถามีเพื่อนตางเพศมาชวนไปเที่ยวบาร
โดยที่มีงานตองรีบสงพรุง นี้
12. ถาเพื่อนชวนไปรองคาราโอเกะ
ดื่มเหลาปน
13. ถาเพื่อนชวนไปสังสรรคยามค่ําคืน
ที่รานอาหาร

143

ตารางที่ 27

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม
นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.65 0.49 0.76 0.44

0.74

0.47 0.51 0.65 0.49

1.02

0.59 0.51 0.76 0.44

1.09

0.41 0.51 0.88 0.33

3.20*

0.65 0.49 0.88 0.33

1.63

19. ถาเลนกีฬาเสร็จ เพื่อนชวนใหไปกินเหลาตอ 0.59 0.51 0.65 0.49

0.34

ขอคําถาม

14. ถานักเรียนแตงงานแลวมีเพื่อนชวน

t

ไปเที่ยวผูข ายบริการทางเพศ
15. ถาเพื่อนชวนนักเรียนดูรูปแอบถาย
ผูหญิงนุงกระโปรงสั้น
16. ถาเพื่อนมีเงินเหลือใช พาไปเลี้ยงฉลองมี
การดื่มสุรา และชวนไปเที่ยวผูขายบริการ
17. ถาเพื่อนแนะนําใหไปเทีย่ ว เพื่อแสดง
ความเปนลูกผูชายหรือการเปนหญิงสาว
เต็มตัว โดยมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ
18. ถาผูขายบริการแนะนําใหมีเพศสัมพันธ
โดยไมใชถุงยางอนามัย

และไปเลีย้ งฉลองตอจนมืด
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ตารางที่ 27

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนหญิงหลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม
ขอคําถาม

20. ถาเพื่อนตางเพศชวนใหไปคางบาน

นักเรียนหญิง
กลุมควบคุม กลุม ทดลอง
(N = 17)
(N = 17)
X
SD
X SD
0.12 0.33 0.24 0.44

0.88

9.18 3.15 13.65 2.69

4.45*

t

เพื่อเตรียมตัวกอนสอบแตคงตองกลับเชา
รวม
*p<.05(.05t32=± 1.69)
จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักเรียนหญิงกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธกี ารใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยมีคะแนนเฉลีย่ ในกลุม ควบคุมหลังการทดลอง
เทากับ 9.18 และกลุมทดลองหลังการทดลองเทากับ 13.65 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหาเปนรายขอพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาสูงกวากลุม ควบคุม
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหาของนักเรียนหญิงมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ก็
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหาเปนรายขอ พบวา ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 9 ขอ
11 ขอ 12 และขอ 17 มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
คะแนนความรู เจตคติ และการใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
หลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมควบคุม
คะแนน รอยละ

ดานความรู (N=34)

กลุมทดลอง

t

คะแนน รอยละ

21.41 71.36

22.65 75.50

2.28*

21.76 72.53

22.94 76.47

1.92*

21.06 1.98

22.35 3.14

1.44

47.06 78.43

51.29 85.48

3.52*

47.00 78.33

50.88 84.80

2.06*

47.12 78.53

51.71 86.18

2.94*

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานความรู เพศชาย(N=17)
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานความรู เพศหญิง(N=17)
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ดานเจตคติ(N=34)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

ดานเจตคติ เพศชาย(N=17)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

ดานเจตคติ เพศหญิง(N=17)
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

*p < 0.05
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาที (t - test) ของ
คะแนนความรู เจตคติ และการใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
หลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม (N = 34)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดานการตัดสินใจและการแกปญหา

กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

คะแนน รอยละ

คะแนน รอยละ

t

9.21 46.05

13.56 67.80

5.17*

ดานการตัดสินใจและการแกปญหาเพศชาย 9.24 46.20

13.47 67.35

3.06*

13.65 68.25

4.45*

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)(N=34)

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)(N=17)

ดานการตัดสินใจและการแกปญหาเพศหญิง 9.18 45.90
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)(N=17)

*p < 0.05
จากตารางที่ 28 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนในกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม
โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.41 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองเทากับ 22.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.76 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ
22.94 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.06 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ
22.35 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิต
ดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.06 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 51.29
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนชายในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.00 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ
50.88 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนหญิงในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.12 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ
51.71 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักเรียนในกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม
โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.21 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองเทากับ 13.56 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหามาทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักเรียนชายในกลุม
ทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.24 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 13.47 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหามา
ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักเรียนหญิงในกลุม
ทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.18 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 13.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและการแกปญหามา
ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แก ป ญ หาที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งเพศศึ ก ษาของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหากับกลุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธี
ปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
สันติราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการสุมแบบเฉพาะ เจาะจง แบงเปนกลุมทดลองที่เรียนโดยใช
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา จํานวน 34 คน และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ
จํานวน 34 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา จํานวน 6 แผน แบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษาที่มีคา
ความเที่ยงเทากับ 0.89 คาความยากงายอยูในชวง 0.21 – 0.79 และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง
0.24 – 0.67 แบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษาที่มีคาความเที่ยง เทากับ 0.72 และแบบวัด
ทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษาที่มีคาความเที่ยง เทากับ 0.75 ความยากงาย
อยูในชวง 0.27 – 0.79 และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.20 – 0.76 ที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนกลุม
ทดลองดวยตนเอง สวนกลุมควบคุมใหครูประจําวิชาเปนผูสอนตามปกติ มีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมกอนและหลังการทดลอง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวยคาที (t - test)
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สรุปผลการวิจัย
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาที่มี
ตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 สรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษากอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหา
1.1 ดานความรู
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง กอนการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
เทากับ 12.47 ในนักเรียนชายและเทากับ 14.82 ในนักเรียนหญิง เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรู
มาทดสอบความแตกตางระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ก็พบวาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
เทากับ 22.94 ในนักเรียนชายและ เทากับ 22.35 ในนักเรียนหญิง เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรู
ของนั ก เรี ย นชายและนั ก เรี ย นหญิ ง มาทดสอบความแตกต า ง ก็ พ บว า ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง กอนและหลัง
การทดลองพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 13.65 และ
หลังการทดลองเทากับ 22.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางกอนและ
หลังการทดลอง ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชายในกลุมทดลอง พบวา
หลังการทดลอง นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญหาสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 12.47 และ
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หลังการทดลองเทากับ 22.94 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางกอนและ
หลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหญิงในกลุมทดลอง พบวา
หลังการทดลอง นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญหาสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 21.06 และ
หลังการทดลองเทากับ 22.35 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางกอนและ
หลังการทดลอง ก็พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ดานเจตคติ
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง กอนการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
เทากับ 44.94 ในนักเรียนชายและเทากับ 44.29 ในนักเรียนหญิง เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติ
มาทดสอบความแตกตางระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ก็พบวาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
เทากับ 50.88 ในนักเรียนชายและ เทากับ 51.71 ในนักเรียนหญิง เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติ
ของนั ก เรี ย นชายและนั ก เรี ย นหญิ ง มาทดสอบความแตกต า ง ก็ พ บว า ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง กอนและหลัง
การทดลองพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ
และการแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 44.62 และ
หลังการทดลองเทากับ 51.29 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางกอนและ
หลังการทดลอง ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชายในกลุมทดลอง กอนและ
หลั ง การทดลองพบว า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ด า นเจตคติ ที่ เ รี ย นโดยใช ทั ก ษะชี วิ ต ด า นการ
ตัดสินใจและการแกปญหาสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ
44.94 และหลั ง การทดลองเท า กั บ 50.88 เมื่ อ นํ า คะแนนเฉลี่ ย ด า นเจตคติ ม าทดสอบความ
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แตกตางกอนและหลังการทดลอง ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
1.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหญิงในกลุมทดลอง พบวา
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 44.29 และหลังการ
ทดลองเทากับ 51.71 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางกอนและหลังการ
ทดลอง ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ดานการตัดสินใจและการแกปญหา
กลุ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า นการตั ด สิ น ใจและการ
แกปญหาของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาหลังการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของนักเรียนชายเทากับ 13.47 และ
หลังการทดลองของนักเรียนหญิงเทากับ 13.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
การตัดสินใจและการแกปญหามาทดสอบความแตกตางหลังการทดลองของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง ก็พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลาวโดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา
หลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหามีคะแนนเฉลี่ยดานความรู และดานเจตคติสูงกวากอนการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาหลังเรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหา พบวาคะแนนเฉลี่ยดานความรู และดานเจตคติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาหลังการทดลองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจการแกปญหาและ
การสอนดวยวิธีปกติ
2.1 ดานความรู
2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนในกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม
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โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.41 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองเทากับ 22.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนชายในกลุม
ทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.76 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 22.94 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนหญิงในกลุม
ทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.06 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 22.35 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.2 ดานเจตคติ
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนในกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม
โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.06 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองเทากับ 51.29 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนชายในกลุม
ทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.00 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 50.88 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนหญิงในกลุม
ทดลองที่เรียนดวยวิธีการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.12 และกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 51.71 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความ
แตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.3 ดานการตัดสินใจและการแกปญหา
2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของ
นักเรียนในกลุมทดลองที่เ รียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตั ดสินใจและการแกปญหาหลัง การ
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.21 และกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 13.56 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและ
การแกปญหามาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของ
นักเรียนชายในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการ
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.24 และกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 13.47 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและ
การแกปญหามาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของ
นักเรียนหญิงในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการ
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.18 และกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 13.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานการตัดสินใจและ
การแกปญหามาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลาวโดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหากับ
การสอนโดยวิธีปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู เจตคติ และดานการตัดสินใจและ
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การแกปญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา หลังการ
ทดลองมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ และเมื่อนํามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหากับ
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู ดานเจตคติ และดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยขอ
อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวธิ ีการใชทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจและการแกปญหา
1.1 ดานความรู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง กอนและหลังการ
ทดลองพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหาหลังการทดลองสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 13.65 และหลัง
การทดลองเทากับ 22.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางกอนและหลัง
การทดลอง ก็พ บวา มีค วามแตกตางกัน อย างมีนัย สํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้ง นี้อ าจ
เนื่ อ งมาจากผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 และนักเรียนกลุมทดลองไดเรียนเรื่องเพศศึกษา โดยใชทักษะชีวิตและเรียนรู
กิ จ กรรมหลายรู ป แบบ เช น การแสดงบทบาทสมมุ ติ การฝ ก ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจและการ
แกปญหา การระดมสมอง การอภิปรายกลุมและการสาธิต เปนตน จึงชวยใหนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุมทดลองยังไดทํากิจกรรมกลุมรวมกัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณที่
กําหนดให รวมทั้งไดเรียนรูขอมูลจากใบความรูและไดฝกตัดสินใจและแกปญหาในเรื่องเพศศึกษา
อีกดวย จึงทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ที่
กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนผลการเรียนรูตามแผนที่กําหนดไวลวงหนา อันเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา และสอดคลองกับงานวิจัยของ
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มาลี ซันศิริ (2545:บทคัดยอ) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกตทักษะ
ชีวิตเพื่อการปองกันเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัด
บุรีรัมยโดยกลุมทดลองจะไดรับโปแกรมฝกทักษะชีวิต ตามแนวคิดทักษะชีวิตขององคการอนามัย
โลก มาประยุกตในการวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยแผนการเรียนรูและชุด
กิจกรรมจํานวน 7 กิจกรรม การเรียนรูเปนแบบใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน โดยกําหนด
สถานการณจําลองและใชเทคนิคกระบวนการกลุม ไดแก การระดมสมอง การอภิปรายกลุม การ
แสดงบทบาทสมมติ การฝกทักษะ เกม และการสาธิต ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ครั้ง กอนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ภายหลัง
การทดลองกลุมทดลองมีความตระหนักรูในตนและทักษะการปฏิเสธและหาทางออกเมื่อถูกชักจูง
ดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ โกสินทร นวลแกว (2550: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา 1.
นักเรียน ครูและผูเกี่ยวของ มีความคิดเห็นวาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา โดย
เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากตัวอยางขาวและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง สื่อการเรียนรูเปนรูปภาพ ใบงาน และใบความรู มีการ
วัดผลโดยใชการทดสอบและประเมินผลชิ้นงาน 2. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องเพศศึกษาที่สรางขึ้น
ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน และสื่อประกอบการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องเพศศึกษา 3. ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา กับ
นักเรียนเปนระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการเรียนรู
เปนกลุม เรียนรูจากตัวอยางขาวและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง จากกรณีศึกษา ครูมีบทบาทหนาที่ใน
การใหคําแนะนําปรึกษา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนาน ทํา
กิจกรรมตามใบงานไดอยางถูกตอง 4. ผลการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนกอนและหลังใช
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปมีคะแนนสูงกวากอนใชบทเรียนสําเร็จรูป นักเรียนมีความคิดเห็นวา
บทเรียนสํ าเร็จรูปทํา ให นักเรียนเกิดการเรียนรูไดเ ร็ว เกิดความสนุกสนานในการเรี ยนรู และ
นักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
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1.2 ดานเจตคติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง กอนและหลังการ
ทดลองพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและ
การแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ
44.62 และหลั ง การทดลองเท า กั บ 51.29 เมื่ อ นํ า คะแนนเฉลี่ ย ด า นเจตคติ ม าทดสอบความ
แตกตางกอนและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาเนนใหนักเรียน
ไดฝกคิด มีการระดมสมอง มีการอภิปรายกลุม มีการแสดงบทบาทสมมติ ฝกทักษะการตัดสินใจ
และแก ป ญ หาซึ่ ง จะทํ า ให ผู เ รี ย นได คิ ด ได แ สดงความรู สึ ก และเจตคติ ข องตนเองมากขึ้ น
นอกจากนี้นักเรียนยังไดเรียนในบรรยากาศที่เหมาะสม โดยผูสอนจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความ
สนิทสนมกันในกลุมเพื่อนได ฝกการตัดสินใจรวมกัน จึงนาจะทําใหนักเรียนที่เรียนโดยใชทักษะ
ชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษามีเจตคติที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นพวรรณ วงศวิชัยวัฒ (2547: 120) ที่ไดศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตใหรอดพนจากปญหา
สังคมโดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติในการปฏิบัติตนใหรอดพนจากปญหาสังคมของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ คารรอล และวอลป (Carroll and Wolpe, 1996)
ที่ไดกลาวถึงความมุงหมายของเพศศึกษาดังนี้ 1. การสอนเพศศึกษาเปนการเตรียมขอมูลที่
ถูกตองเกี่ยวกับความ สัมพันธทางเพศของมนุษย 2. การสอนเพศศึกษาเปนการใหโอกาสสําหรับ
นักเรียนในการถามคําถาม และไดรับคําตอบเกี่ยวกับเรื่องเพศ 3. การสอนเพศศึกษาชวยให
นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะสวนบุคคล เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อน 4. การสอนเพศศึกษาชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบถึง
เรื่องของความสัมพันธทางเพศ 5. การสอนเพศศึกษาเปนการใหความรูเรื่องเพศ เพื่อใหนักเรียน
ไดเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ถูกตองอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และลดพฤติกรรมทางเพศที่
ไมเหมาะสม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาหลังการทดลองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจการแกปญหากับการสอนดวยวิธีปกติ
2.1 ดานความรู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักเรียนในกลุมทดลองที่เรียน
โดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 21.41 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองเทากับ 22.65 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยดานความรูมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหานั้นแตกตางจาก
วิธีการเรียนดวยวิธีปกติ คือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันในกลุม ไดฝกทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให มี
การอภิปราย การแบงกลุม การแสดงบทบาทสมมุติ และการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย เชน
หนัง สื อ ข า วจากหนั ง สื อพิม พ และอิ นเตอรเ น็ต มีตัว อย า งสถานการณที่เ สี่ย งตอปญหาและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชัย ไทยอุดม (2540: 129)
ศึกษาเรื่องการประยุกตแนวคิดทักษะชีวิตศึกษาในการสอนเพศศึกษา แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ทักษะการตัดสินใจสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการศึกษาของ เอมอร จังศิริพรปกรณ (2549) ก็ไดระบุไววา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความสามารถอันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียน
ไดรับจากการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา
2.2 ดานเจตคติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเจตคติของนักเรียนในกลุมทดลองที่เรียน
โดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม โดยกลุม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 47.06 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองเท ากับ 51.29 เมื่ อนําคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนในกลุมทดลองไดฝกการคิดวิเคราะหปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหและ
สถานการณ ที่นักเรียนไดสรางขึ้นมาใหม มีการอานขาวที่เกี่ยวกับผูปวยที่เ ปนโรคติดต อทาง
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เพศสัมพันธ มีการอภิปรายถึงสาเหตุ อาการและการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และได
เรียนสถิติการที่วัยรุนตั้งครรภกอนวัยอันควรหรือทําแทงในวัยรุน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงคาดวา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหามีสวนทําใหนักเรียน
มีเจตคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งสอดคลองกับ
เอกสารของ กรมวิ ช าการ (2545)

ที่ระบุวา การประเมิน ผลการเรีย นวิ ช าสุ ขศึก ษา เป น

กระบวนการตรวจสอบการสอนสุขศึกษาอยางมีระบบ คือเมื่อครูไดจัดระบบการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนไปแล ววิ ธีการใดๆ ก็ตาม ผูเ รียนได เกิ ดเจตคติและการปฏิบัติท างสุขภาพ เปน ไปตาม
จุดประสงคของการเรียนรูที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง สงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของผูเรียน และจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูใหดียิ่งขึ้น
2.3 ดานการตัดสินใจและการแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักเรียน
ในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาหลังการทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 9.21 และกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย หลั ง การทดลองเท า กั บ 13.56 เมื่ อ นํ า คะแนนเฉลี่ ย ด า นการตั ด สิ น ใจและการ
แกปญหามาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ก็พบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดทํากิจกรรมในชั้นเรียน
คือ ฝกการตัดสินใจและการแกปญหาในหองเรียนเปนประจําและสม่ําเสมอ โดยขั้นแรกนักเรียน
จะตองรูปญหาจากสถานการณที่มีใหนักเรียนไดฝกตัดสินใจและแกปญหา ขั้นที่สองนักเรียน
จะตองพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางที่เปนไปไดโดยวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก
และขั้ น ที่ ส ามนั ก เรี ย นสามารถเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี แ ละเหมาะสม นั ก เรี ย นได คิ ด วิ เ คราะห
สถานการณ ต า งๆ เป น ประจํ า เป น การฝ ก ให นั ก เรี ย นกล า ที่ จ ะคิ ด ตั ด สิ น ใจและแก ป ญ หาใน
เหตุการณตางๆ ไดอยางมีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจรวมทั้งคิดหาวิธีการแกปญหาไวลวงหนา
กอนที่จะลงมือกระทําสิ่งใดดวยความมั่นใจในตนเอง และสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
สิ่ ง ใดควรกระทํ า และสิ่ ง ใดไม ค วรกระทํ า ในวั ย เรี ย น จึ ง ทํ า ให นั ก เรี ย นสามารถตั ด สิ น ใจใน
สถานการณที่ไดเรียนอยาถูกตองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังมีการสอนโดยการ
อธิ บ ายในเรื่ อ งเพศศึ ก ษารวมทั้ ง มี ก ารตอบคํ า ถาม และฝ ก คิ ด สถานการณ ที่ เ สี่ ย งต อ การมี
เพศสัมพันธในเรื่องเพศศึกษาดวย ซึ่งชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและกลาตัดสินใจใน
สถานการณ ตา งๆ มากขึ้ น นอกจากนี้ ห ลั ง การทดลองยั ง พบวา นัก เรีย นมี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรียนดานทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาสูงขึ้น หลังจากที่ไดเรียนไปแลว 5 เดือน
ซึ่ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความคงทนที่ เ กิ ด จากการจัด การเรีย นการสอนโดยใช ทัก ษะชีวิ ตด า นการ
ตัดสินใจและการแกปญหา อันมีผลใหนักเรียนมีทักษะดานการตัดสินใจและการแกปญหาที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นวนันทน กิจทวี (2541: 102) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สรางเสริมทักษะชีวิตเพื่อการปองกันการเสพยาบาในนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนนทบุรี พบวา กลุมทดลองมีระดับทักษะการตัดสินใจสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย โพธิสุข (2544) ที่ไดกลาว
วา การกระทําของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยูหลายๆ ทางเลือกโดยการรวบรวมและ
ประเมินขอมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ โดยการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่
สามารถตอบสนองเป า หมาย หรือ ความต อ งการของผูเ ลื อก เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ
จนกระทั่งนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ นอกจากนี้การเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการ
ตั ด สิ น ใจและการแก ไ ขป ญ หาจะช ว ยให นั ก เรี ย นสามารถนํ า ไปใช กั บ สถานการณ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวันได รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ อะเคื้อ กุลประสูติดิลก และคณะ (2548:
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะชีวิตดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เพื่อปองกันการเสพยาบาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูในเรื่องการปองกันการเสพยาบา ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการจัดการกับความเครียด สูงกวากอนกลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชบา พันธุศักดิ์
(2550: บทคัดยอ) ที่ระบุวา นักเรียนที่อยูในกลุมทดลอง หลังการทดลองมีทักษะชีวิตสูงกวา
นักเรียนที่อยูในกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 และ
งานวิจัยของ ดวงกมล มงคลศิลป (2550: บทคัดยอ) ที่พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
ปองกันการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุนตอนตนในกลุมที่ไดรับกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ตอพฤติกรรมปองกันการสูบบุหรี่หลังการไดรับโปรแกรม 1 สัปดาห และระยะติดตามประเมินผล 1
เดือน สูงกวากลุมเด็กวัยรุนตอนตนที่ไดรับความรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบวา การสอนเรื่องเพศศึกษาโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ ดังนั้นครูสุขศึกษาควร
นํ า การจั ด การเรี ย นการสอนด ว ยวิธี ก ารใชทัก ษะชีวิตด า นการตั ดสิ น ใจและการแกป ญ หาไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และควร
ศึกษาความคงทนหลังการสอนอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
2. ครูผูสอนเนื้อหาสุขศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สามารนําแนว
ทางการจั ดการเรียนการสอนไปใชในกระบวนการจัดการเรี ยนรูในเนื้อหาสุ ขศึก ษาอื่นๆ เชน
เนื้อหาเรื่องโภชนาการ ยาเสพติด เปนตนเนื่องจากเนื้อหาเหลานี้ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยผูเรียนจะตองรูปญหา วิเคราะหทางเลือกขอดีขอเสีย และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดสําหรับการใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีขั้นตอน
3. การสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา เปนการสอนที่มีการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู ที่มีขั้นตอนในการฝกใหนักเรียนไดคิดตัดสินใจและแกปญหา ดังนั้น
ครู ผู ส อนจึ ง ควรเลื อ กสื่ อ การสอนให เ หมาะสมกั บ วั ย ของเด็ ก นั ก เรี ย น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให
เหมาะสมกับระยะเวลา วางแผนและศึกษาเนื้อหากอนจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหผลการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยใหผปู กครองมีสวนรวมในการฝกวิเคราะหการ
ตัดสินใจและการแกปญหาดวย

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาผลของการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาในนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ เชน ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา เปนตน
2. ควรศึกษาผลของการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนเรื่องเพศศึกษา ดวยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากผูปกครองโดย
การสัมภาษณดวย
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รายการอางอิง
กาญจนา หมูม าก. ผลการเรียนการสอนดวยวิธีสตอรีไ่ ลน ที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาภาษาไทยและเจตคติ ตอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
แกวใจ สิทธิศกั ดิ์.ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตตอพฤติกรรมการปองกันการใช
สารแอมเฟตามีนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
สาขาวิชา การพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูมือสงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สําหรับครู. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต, 2541.
จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ. รายงานการสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยดวยการสอบถาม และตรวจรางกายทั่วประเทศ. สถาบันวิจัย
สาธารณสุขไทย/สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. กรุงเทพฯ. 2541.
จินตราภา กุณฑลบุตร. การวิจัยสําหรับนักวิจยั รุนใหม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท
สหธรรมิก, 2550.
จุฬาลักษณ โสระพันธ. โมเดลเชิงสาเหตุของการใชรูปแบบเปาหมายทักษะชีวิตที่มีผลตอ
คุณภาพนักเรียน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
ชบา พันธศักดิ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อสงเสริมทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย. ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.

163

ณัฐพงศ พุดหลา. การประยุกตโปรแกรมทักษะชีวติ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร.ี วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
, สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2540.
ณัฏฐภรณ หลาวทอง. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา : เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา2702303. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
ดุษฎี เจริญสุข. ผลการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่
5. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
ดวงกมล มงคลศิลศิลป. ผลของการใชกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตอ
พฤติกรรมปองกันการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุนตอนตน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา การพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550.
นวนันทน กิจทวี. ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาบาใน
นักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุร.ี วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
นันทพร เจริญวนิชชากร. ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร “ทักษะชีวติ สําหรับ
เยาวชน” ของโครงการไลออนส เควสต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา
การประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ. พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการ
ปองกันโรคไมติดตอในเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ. 2541.
ประวัติ เอราวรรณ, นุชวนา เหลืองอังกูล. รายงานการวิจัย การสรางแบบประเมินทักษะ
ชีวิตและผลการสงเสริมทักษะชีวิตโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. กรุงเทพฯ : กรม
สุขภาพจิต, 2544.

164

ปรีดา แจมวิถเี ลิศ. การประยุคใชทักษะชีวิตในโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อใหเกิดพฤติกรรม
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
ผกา สัตยธรรม. เทคนิคการสอนอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเรืองแสง,
2524.
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย.พิมพครั้งที่ 4, 2541.
พิชัย ไทยอุดม. การประยุกตใชทักษะชีวิตศึกษาในการสอนเพศศึกษาแกนกั เรียนชั้น ม. 3
จังหวัดปราจีนบุร.ี วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, วิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
พิมพใจ บุญยัง. การสรางเสริมทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพสารระเหยของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เทพ สงวนกิตติพันธุ. ทักษะชีวิต .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ จุฬาลงกรณ, 2545.
พจนารถ องอาจ. การประยุกตใชโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาบาของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุร.ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545.
มาลิสา หะสะเมาะ. ประสิทธิผลของการจัดโครงการการปองกันการใชยาและสารเสพติด
สําหรับนักเรียนวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
มาลี ซันศิร.ิ การประยุกตทักษะชีวิต เพื่อการปองกันเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธของ
นักเรียนสหศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร พยาบาลสาธารณสุข
บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

165

ยุทธ ไกรวรรณ. การสรางเครื่องมือ. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 2550.
ระเบียบ เพราะผักแวน. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะชีวติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา: การวิเคราะหกลุมพหุ. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา วิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551.
รัตนา ดอกแกว. ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันโรคเอดสของนักเรียน
อาชีวศึกษา จังหวัดแพร. วิทยานิพนธปริญญา มหาบัณฑิต, สาขาวิชาอนามัย
ครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
วิชาการ,กรม. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
องคการรับสงสินคาและวัสดุภัณฑ, 2544.
ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท, ดิเรก ศรีสุโข. การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับ
การวิจัย. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
ศึกษาธิการ,กระทรวง. (ฉบับราง). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพศศึกษา ชวงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3. กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548.
สันต สุวทันพรกูล. การวิจยั และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่บรู ณาการสาระทองถิ่นโดย
ใชกระบวนการวิจยั เปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
สิงหา จันทนขาว. ผลการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีอริยสัจสีท่ มี่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
สมนึก ปญญาสิงห. กระบวนการแกปญหา . วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 12(1
พฤษภาคม – ตุลาคม 2537): 1-11.

166

สมเดช บุญประจักษ. สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพ. พิทักษการพิมพ, 2551.
สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร. เพศศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2541.
สุขภาพจิต, กรม. สํานักพัฒนาสุขภาพจิต. คูมือกลุมบําบัดเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต สําหรับ
นักเรียนที่มพ
ี ฤติกรรมใชสารเสพยติด. พิมพครั้งที่ 2. ศรีเมืองการพิมพ, 2543.
สุทธิสารณ วัฒนมะโน. การประยุกตโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันโรคเอดส ของ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเอกสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก. ประสิทธิพลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะชีวิตดวยการเรียนรู
แบบมีสวนรวมเพื่อปองกันการเสพยาบาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดกรุงเทพมหานคร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2548.
อารีย วชิรวราการ. การวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุร,ี
2542.
อุษณีย โพธิสขุ . รายงานการวิจยั รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานทักษะความคิดระดับสูง. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนยแหงชาติเพื่อพัฒนา
ผูที่มีความสามารถพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544.
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท, “หลากหลายแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสุขศึกษา,” ใน
ประมวลบทความ เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรตามแนวปฏิรูป
การศึกษา. พิมพันธ เดชะคุปต,พรทิพย ศิริสมบูรณเวช. (โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549), หนา 162.
เอมอร จังศีริพรปกรณ. “การประเมินผลการเรียนรู, ” ใน รวมบทความ การประเมินผลการ
เรียนรูแนวใหม. สุวิมล วองวาณิช. 145-147. (โรงพิมพจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2546),
หนา 145-157.
เอมอร จังศีริพรปกรณ. การวัดและประเมินผลการศึกษา : เอกสารคําสอน.
กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549.

167

ภาษาอังกฤษ
Botvin, G.J., Baker, E., Botvin, E.M., & Frlazzola. A.D. Prevention of Alcohol Misuse
Through the Development of Personal and Social Competence : A Pilot Study,
1984.
Coyle, K., et al. Safer choices : A multicomponent school base HIV/STD and pregnancy
prevention program for adolescents. Journal of School Health, 66(3), 89-94,
1996.
Janell, Carroll. L. and Wolpe, Paul. Root. Sexuality and Gender in Society. New York,
N.Y. : Harper Collins College Publishers, 1996.
Kirkham, M.A.,& Schilling, R.F. Life skill training with mothers of handicapped children.
Journal of Social Service Research, 13(2), 67-87, 1989.
World Health Organization. Life skill Education in Schools. Geneva, 1993.
WHO. Life skill Education for Children and Adolescences in Schools. London :
Education Department of Health,1994.

168

ภาคผนวก
.

169

ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
รายนามผูท รงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง ผลของการใชทักษะชีวิตดาน
การตัดสินใจและการแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีดังนี้
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุชาติ โสมประยูร
ขาราชการบํานาญ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร. เทพวาณี หอมสนิท
ขาราชการบํานาญ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง นภาพร มัธยมางกูร
อาจารยประจําภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารยดลนภา บูรณะธัญญ
อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
5. อาจารยประยูร อองกุลนะ
หัวหนางานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 2
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสําคัญ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส การที่วยั รุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การไมใชถุงยางอนามัยใน
ขณะที่มีเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธกบั คนหลายคน เปนพฤติกรรมที่นาํ ไปสูการเกิดโรค ดังนัน้
วัยรุนจึงควรมีวิธีการตัดสินใจและการแกปญ
 หาไดอยางเหมาะสม เพื่อไมใหตนเองเสีย่ งตอการ
เกิดโรคทางเพศสัมพันธ
จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดถูกตอง
2. ระบุพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธได
3. ระบุวิธตี ัดสินใจและแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได
สาระการเรียนรู/เนื้อหา
การปฏิบัติตนของวัยรุนที่อาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดนนั้ เกิดจากความ
ประมาท ขาดสติ ขาดความยับยั้งชัง่ ใจ เกิดความคึกคะนอง เกิดจากการรักสนุกในกลุมเพื่อน
โดยมีการดื่มสุราและใชสารเสพติด การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชยากระตุนอารมณทางเพศ
การใชเข็มฉีดยารวมกับผูอนื่ การแตงกายไมเหมาะสม คานิยมการกอดจูบกับเพศตรงขามรวมถึง
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรซึ่งสิง่ เหลานี้ลว นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธนําไปสูการเกิด
โรคทางเพศสัมพันธในที่สุด
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กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนํา (5 นาที)
1.1 ครูนําภาพวัยรุนจับมือกัน โอบกอดกัน มาใหนกั เรียนดู
1.2 ครูซักถามนักเรียนเกีย่ วกับภาพวัยรุนจับมือกัน โอบกอดกันวานักเรียนมีความ
คิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับภาพ เพื่อนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
2.1 ครูใหนักเรียนแบงกลุม เปน 6 กลุม โดยใชวิธีการจับกระดาษสี โดยมีทงั้ หมด 6 สี
สีแดง สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีสม สีฟา จับไดสีเดียวกันอยูกลุมเดียวกันครูใหเลือกหัวหนากลุม
และเลขานุการ
2.2 ครูใหนักเรียนระดมสมอง โดยถามวามีพฤติกรรมเสีย่ งอะไรบางทีท่ ําใหเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ เมื่อไดแลวใหตอบลงในใบงานที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของ
การมีเพศสัมพันธ
2.3 ครูใหนักเรียนอานใบความรู เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ อาน
เพิ่มเติม
2.4 ครูอธิบายทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาใหนกั เรียนฟง และใหนักเรียนใช
กระบวนการตัดสินใจและแกปญหา โดยครูกําหนดสถานการณที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งของการ
มีเพศสัมพันธ ใหนักเรียนแตละกลุมอานในใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและแกปญ
 หาพฤติกรรม
เสี่ยงของการมีเพศสัมพันธแลวดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
 หา: จากสถานการณทนี่ ักเรียนได
2.4.1 ระบุปญหาที่ตองตัดสินใจและแกปญ
อานมีปญหาอะไรบางทีท่ าํ ใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
2.4.2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก:
จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนพิจารณาทางเลือกวามีกที่ างเลือกโดยวิเคราะหขอดี
ขอเสียของแตละทางเลือก
2.4.3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุด:
จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุดและ แนวทาง
แกปญหา
2.5 ครูใหนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกมติของกลุมลงในใบงานที่ 1 การตัดสินใจ
และแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
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3. ขั้นสรุป (5 นาที)
3.1 ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารายงานหนาชัน้ เรียน
3.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปแตละสถานการณ
สื่อและแหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

ภาพวัยรุนจับมือกัน โอบกอดกัน
ใบความรู เรื่อง พฤติกรรมเสีย่ งของการมีเพศสัมพันธ
ใบงานที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การตัดสินใจและแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

การสังเกตการมีสวนรวมกิจกรรมของนักเรียน
สังเกตการทํางานกลุมของนักเรียน
การตอบคําถามพฤติกรรมเสีย่ งของการมีเพศสัมพันธ
การตอบคําถามดานการตัดสินใจและแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของการมี
เพศสัมพันธ
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ใบความรู
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เชน การไมใชถุงยางอนามัยในขณะทีม่ ีเพศสัมพันธ การมี
เพศสัมพันธกบั คนหลายคน การใชสารเสพติดและใชเข็มฉีดยารวมกัน เปนพฤติกรรมที่ ไม
เหมาะสมเพราะอาจกอใหเกิดผลกระทบในภายหลัง เชน การติดตอทางเพศสัมพันธ การมีบุตร
กอนวัยอันควร หรือมีบุตรนอกสมรส เปนตน ดังนั้นจึงควรหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพื่อ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ หมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติตนทางเพศของวัยรุน ที่
อาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
พฤติกรรมเสีย่ งของการมีเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสนนั้ ถาเราไมประมาทก็จะติดตอไมได ไม
เหมือนโรคหวัดที่ติดตอกันไดงายหรือเกิดไดงาย พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธสง ผลตอ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสมีดังนี้
1. การดืม่ สุราและใชสารเสพติด การดื่มสุราทําใหคนเรามึนเมาขาดสติ ขาดความ
ยับยั้งชัง่ คิดเกิดความคึกคะนอง และจะนําไปสูการไปใชบริการทางเพศกับหญิงขายบริการ หรือ
แมแตผูหญิงทีด่ ื่มสุรา เสพยาบา ยาอี ยาเลิฟ ก็จะทําใหเกิดความมึนเมาเคลิบเคลิ้ม เกิด
ความรูสึกทางเพศและอาจมีเพศสัมพันธซงึ่ จะนําไปสูการติดเชื้อได
2. การเที่ยวในสถานบันเทิงเริงรมย การไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมยมักจะมีการใช
สารเสพติดและของมึนเมา อีกทั้งยังมีแตพวกขาดสติ ไมระมัดระวังในเรื่องการมีเพศสัมพันธซึ่งจะ
นําไปสูการติดเชื้อได
3. การใชเข็มรวมกับผูอื่น ผูที่ใชเข็มฉีดยารวมกับผูอนื่ ผูที่ไปเจาะหู เจาะจมูก เจาะ
ลิ้น เจาะคิ้ว สักยันต สักรูปตาง ๆ บนผิวหนัง โดยใชเข็มรวมกันกับผูตดิ เชื้อโรคเอดส มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อเอดสได
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4. การใชสื่อกระตุนอารมณทางเพศ ในปจจุบนั มีสื่อที่กระตุนอารมณทางเพศหลาย
ประเภท เชน ซีดี วีซีดี ดีวีดี และหนังสือการตูน สื่อเหลานี้ลว นทําใหวยั รุนเกิดอารมณทางเพศได
งายและรวดเร็ว
5. การกอดจูบกับเพศตรงขามหรือคนรัก การมีพฤติกรรมการกอดจูบกับเพศตรงขาม
หรือคนรักเปนพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการมีความสัมพันธกันลึกซึ้งระหวางชายหญิง มีโอกาสเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธซึ่งเปนวัยที่ยงั ไมสมควรมีพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมสําหรับวัยรุน
6. การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร วัยรุนมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธครัง้ แรกเมื่อ
อายุยงั นอยเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ การมีเพศสัมพันธตั้งแตชวงวัยรุนตอนตน ซึ่งถือวาเปนการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อาจกอใหเกิดการตั้งครรภที่ไมพงึ ประสงค ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนยังไม
มีความพรอมตอการตั้งครรภ ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาตางๆ ได เชน ความผิดปกติระหวางตัง้ ครรภ
ของทารก สภาพรางกายมารดา การเตรียมตัวเพื่อเปนมารดา ตลอดจนความรับผิดชอบที่จะดูแล
ทารก เปนตน นอกจากนีย้ ังมีปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ และโรคเอดส
ได
7. การแตงกายไมเหมาะสม พฤติกรรมการแตงกายที่ทาํ ใหฝายชายเกิดความรูสึก
อยากมีเพศสัมพันธดวยในชวงระยะเวลาที่อยูในสถานที่เสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศ โดย
การสวมกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้นโชวขาที่ขาวเนียน สวมเสื้อรัดรูป คอลึก หรือแหวกเวา ทําใหลอ
ตาลอใจเพศตรงขาม นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ ซึง่ มีโอกาสติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได

183

ใบงานที่ 1
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกในกลุม

วันที…
่ ………………………………………………………………………………
ชื่อกลุม………………………………………………………………………………
ชื่อประธานกลุม……………………………………………………………………
ชื่อเลขานุการ………………………………………………………………………
ชื่อสมาชิกกลุม 1.……………………………………………………… …………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………
6………………………………………………………………….
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึง………………………………….…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. พฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การตัดสินใจและแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนอานสถานการณทกี่ ําหนดใหและตอบคําถามตามขั้นตอนดังนี้
การใชเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหา
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify
กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
- Consider
พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางที่เปนไปไดและการคาดเดา
ผลที่จะเกิดขึ้น
- Choose
เลือกทางเลือกที่ดที ี่สุดทัง้ นี้ผูสอนจะใหสถานการณแลวให
ผูเรียนฝกคิดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาที่ตอ งตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธแี กไขปญหาทีเ่ หมาะสมที่สดุ
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สถานการณ
ตุมเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียนหนังสือเกงและเปนคนนิสยั เรียบรอย ไดถูก
เพื่อนชวนไปเที่ยงดิสโกเธค โดยจะมีการดื่มสุรากันดวย แตตุมยังทําการบานไมเสร็จ ใจหนึ่งก็
อยากไป เนื่องจากไมเคยไปเที่ยวเลยและเปนการหาประสบการณ ถาไมไปกลัวเพื่อนจะเลิกคบ
แตอีกใจหนึง่ ก็เปนหวงการบานไมเสร็จ ถาไมสงเกรงวาครูดุ ถานักเรียนเปนตุม นักเรียนจะ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางไรบาง
ขั้นตอนที่ 1 ปญหา: ………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกที่เปนไปไดมี………….ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 ……………………………………………………………………………
ขอดี………………………………………………………………………….
ขอเสีย……………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 2 ………………………………………………………….….………….
ขอดี…………………………………………………………………………
ขอเสีย……………………………………………………………..……….
ทางเลือกที่ 3 …………………………………………………………………………
ขอดี…………………………………………………………………………
ขอเสีย……………………………………………………………………….
ขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (การตัดสินใจของกลุม)
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลการตัดสินใจและการแกปญหา……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)
สาระสําคัญ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนเปนปญหาสุขภาพที่สาํ คัญในชวงการดําเนินชีวิต
ของวัยรุนเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพทางดานรางกายแลวยังมี
ผลกระทบทางออมตอสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และเปนปญหาสาธารณสุขในอนาคต ทํา
ใหวัยรุน ตองรูถ ึงผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศเพือ่ ใหวัยรุน รูวิธกี ารหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางถูกตองเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนมีความสามารถดังนี้
1. ระบุผลกระทบตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนได
2. บอกวิธกี ารตัดสินใจและแกปญหาผลกระทบตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได
สาระการเรียนรู/เนื้อหา
ผลกระทบตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมีผลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม ซึง่ สงผลใหเกิดปญหาตามมาไดแก การลวงละเมิดทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรและการทําแทงซึง่ เปนผลกระทบที่รายแรงสําหรับวัยรุน
กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนํา (5นาที)
1.1 ครูนําสถิติของวัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรหรือสถิติการทําแทงในวัยรุนมาให
นักเรียนในชัน้ เรียนฟง โดยสุม นักเรียนมา 1 คนมาอานใหเพื่อนฟง
1.2 ครูซักถามนักเรียนเกีย่ วสถิตทิ ี่นกั เรียนไดฟง วานักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร
กับสถิติทนี่ ักเรียนไดฟง เพื่อนําเขาสูบทเรียน
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2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
2.1 ครูใหนักเรียนเขากลุมโดยแบงเปน 4 กลุม เขียนชือ่ กลุม สมาชิกในกลุมให
เรียบรอย
2.2 ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมาจับฉลากกลุมละ 1 หัวขอคือ กลุมที่ 1 การ
ลวงละเมิดทางเพศ กลุม ที่ 2 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุม ที่ 3 การตั้งครรภกอนวัยอันควร และ
กลุมที่ 4 การทําแทง เมื่อไดหัวขอแลวใหกลับไปที่กลุมของตนเองโดยไมบอกใหกลุมอื่นรูในหัวขอ
ของกลุมตนเอง
2.3 ครูใหนักเรียนชวยกับคิดบทบาทสมมุติในหัวขอที่ตนเองไดรับ(5 นาที)
2.4 ครูใหแตละกลุมออกมาแสดงหนาหองเรียนเพื่อใหเพื่อนกลุมอื่นทายวาเรื่องที่
แสดงเกี่ยวกับอะไร
2.5 นักเรียนชวยกันระดมสมอง ทําใบงานที่ 1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีอะไรบางตามความคิดของนักเรียน (5 นาที)
2.6 ครูแจกใบความรู เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ให
นักเรียนอานเพิ่มเติม
2.7 ครู ใ ห นั ก เรี ย นใช ก ระบวนการตั ด สิ น ใจและแก ป ญ หา โดยครู ใ ห นั ก เรี ย นนํ า
บทบาทสมมุติที่กลุมออกมาแสดง นํามาตอบคําถามในใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและ
แกปญหาผลกระทบที่เกิดจาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.7.1 ระบุปญหาที่ตองตัดสินใจและแกปญหา: จากสถานการณที่นักเรียนได
อานมีปญหาอะไรบางที่ทําใหเกิดผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
2.7.2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละ
ทางเลือก: จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนพิจารณาทางเลือกมีกี่ทางเลือกโดย
วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก
2.7.3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม
ที่สุด : จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและ แนวทาง
แกปญหา
2.8 ครูใหนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกมติของกลุมลงในใบงานที่ 2 การตัดสินใจ
และแกปญหาผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
3. ขั้นสรุป (5 นาที)
3.1 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนมารายงานหนาชัน้ เรียนวากลุมของตนเมื่อพบกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะตัดสินใจอยางไรตอไป
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3.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สื่อและแหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

สถิติของวัยรุน ที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรหรือสถิติการทําแทงในวัยรุน
ใบความรู เรื่อง ผลกระทบทีเ่ กิดจาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ใบงานที่ 1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและการแกปญหาผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสีย่ ง

ทางเพศ
การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
ทางเพศ

สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
สังเกตการมีสว นรวมกิจกรรมของนักเรียน
สังเกตการทํางานกลุมของนักเรียน
การตอบคําถามดานการตัดสินใจและแกปญหาผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
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ใบความรู
เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ผลกระทบตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน เปนปญหาสุขภาพที่สาํ คัญในชวงการดําเนินชีวิตของ
วัยรุนเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพทางดานรางกายแลว ยังมี
ผลกระทบทางออมตอสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และเปนปญหาสาธารณสุขในอนาคต โดย
ผลกระทบตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมีดงั นี้
1. การลวงละเมิดทางเพศ
การลวงละเมิดทางเพศ (sexual harassment) หมายถึง การกระทําใดๆ ทั้ง
กาย วาจา ที่เกี่ยวของกับเรือ่ งชูสาว หรือเกี่ยวของกับเพศสัมพันธระหวางบุคคลตางเพศหรือ
เพศเดียวกันโดยมุงกระทําทีจ่ ะเอาเปรียบหรือสนองอารมณทางเพศของตน จนผูถกู กระทําเกิด
ความรูสึกรังเกียจ หรือหวาดผวาตอการกระทํานั้นๆ
ปจจุบันการลวงละเมิดทางเพศจะพบในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เปนสวนใหญ ผลกระทบ
จากการถูกลวงละเมิดทางเพศพบไดทางรางกายและจิตใจอยางมากมาย ผลกระทบทาง
รางกาย ไดแก การไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลตามรางกาย อวัยวะเพศติดเชื้อ และตั้งครรภ
ผลกระทบทางดานจิตใจ เชน รูสึกโกรธ วิตกกังวล กลัว ซึมเศรา คิดฆาตัวตาย ติดสารเสพ
ติด รวมถึงปญหาบุคลิกภาพ
การลวงละเมิดทางเพศที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยปจจุบนั มีตั้งแตระดับเบาไปจนถึงหนัก
ตั้งแตการใชสายตา พูดจาแทะโลม พูดสองแงสองงาม พูดตลกลามก การลูบคลํา จับมือถือ
แขน ไปจนถึงการใชกําลังบังคับใหมีเพศสัมพันธ
2. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เมื่อเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสแลวจะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบ
ตาง ๆ ตามมามากมายดังนี้
1. เกิดความเจ็บปวยและทุกขทรมาน
2. เกิดความเครียดและคิดมาก เมื่อรูวาตนเปนผูติดเชื้อเอดส
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3. ทําใหคนในครอบครัวเดือดรอนตองมีภาระในการดูแลรักษา
4. เกิดความอับอายแกผทู ี่รูวาเราเปนโรคนี้
5. ทําใหตองเสียคาใชจายในการรักษาโรค
6. ถามีเพศสัมพันธจะสามารถแพรเชื้อไปสูคนอื่นได
7. ถาเปนโรคเอดสก็จะเสียชีวิตทําใหตองสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปกอนวัยอันควร
และถาเปนผูนาํ ครอบครัวก็จะทําใหครอบครัวเดือดรอน
8. ประเทศชาติหรือรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาและทําใหเสียกําลังของชาติไปกอน
วัยอันควร
3. การตั้งครรภกอนวัยอันควร
3.1 การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาที่รนุ แรงมาก ซึ่งเปนผลมาจากสิ่งตางๆ ในเรื่องการมี
เพศสัมพันธ ดังนี้
- มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน ซึง่ อาจเกิดจากการขาดความรูในเรื่องการ
วางแผนครอบครัวตลอดจนวิธีการใชถุงยางอนามัยทีถ่ กู ตอง
- มีความเชื่อผิดๆ ที่วา การมีเพศสัมพันธนานๆ ครั้งหรือมีเพศสัมพันธเพียงครั้ง
เดียวจะไมตงั้ ครรภ การใชถุงยางอนามัยจะทําใหความรูส ึกทางเพศลดลง การหลัง่ ภายนอกทําให
ปลอดภัยจะไมตั้งครรภ
- การกลัวบิดามารดาจะรูวา มีการใชยาคุมกําเนิดหรือใชถุงยางอนามัยจึงไมซื้อ
ไวใช
3.2 การตั้งครรภในวัยรุนกอใหเกิดปญหาและผลเสียตอตนเองและทารกในครรภดังนี้
- ปญหาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ศีรษะทารกไมไดสัดสวนกับชองเชิง
กรานเกิดภาวะโลหิตจาง ความดันโลหิตสูงในมารดา ซึง่ จะสงผลตอทัง้ มารดาและทารก
- ปญหาดานการศึกษา ซึ่งบางคนอาจไมมโี อกาสกลับไปเรียนหนังสือในโรงเรียน
กอน
- ปญหาผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะตองสรางภาวะใหแกตนเอง
และคนในครอบครัว
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4. การทําแทง
วัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรโดยไมพงึ ปรารถนา สวนใหญเปนการตัง้ ครรภนอกสมรส
ซึ่งสภาพดังกลาวมักจะสรางความกดดันจากครอบครัวและสังคม ดังนั้นวิธีการที่จะหาทางออก
คือการทําแทงซึ่งผิดกฎหมายและอาจกอใหเกิดอันตรายตอสภาพรางกายและจิตใจ เชน การตก
เลือด มดลูกทะลุ ตลอดจนการติดเชื้ออยางรุนแรง และทําใหเสียชีวิตได
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกในกลุมและตอบคําถามดังตอไปนี้

วันที…
่ …………………………………………………………………………………
ชื่อกลุม…………………………………………………………………………………
ชื่อประธานกลุม………………………………………………………………………
ชื่อเลขานุการ…………………………………………………………………………
ชื่อสมาชิกกลุม 1.…………………………………………… ……………………
2…………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4…………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………….
6………………………………………………………………….
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีอะไรบาง
………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. จากผลกระทบที่นักเรียนตอบในขอ 1 นักเรียนคิดวาผลกระทบขอใดทีส่ ง
ผลกระทบตอชีวิตมากที่สุด เพราะอะไร
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การตัดสินใจและแกปญหาผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนนําบทบาทสมมุติของกลุมตนเองทีก่ าํ หนดใหตอบคําถามตามขัน้ ตอนดังนี้
การใชเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหา
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify
กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
- Consider
พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางทีเ่ ปนไปไดและการคาดเดา
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
- Choose
เลือกทางเลือกที่ดีทสี่ ุดทั้งนี้ผูสอนจะใหสถานการณแลวให
ผูเรียนฝกคิดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาที่ตอ งตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธแี กไขปญหาทีเ่ หมาะสมที่สดุ
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สถานการณ: บทบาทสมมุตขิ องแตละกลุม
เรื่อง………………………………………….
ขั้นตอนที่ 1 ปญหา: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกที่เปนไปไดมี………….ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 …………………………………………………………………………..
ขอดี……………………………………………………………………………
ขอเสีย………………………………………………………………………..
ทางเลือกที่ 2 ………………………………………………………………………….
ขอดี………………………………………………………………………….
ขอเสีย………………………………………………………………………..
ทางเลือกที่ 3 ………………………………………………………………………….
ขอดี………………………………………………………………………….
ขอเสีย………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (การตัดสินใจของกลุม)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลการตัดสินใจและการแกปญหา
……………………………………………………………………………………………………...
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสําคัญ
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธสวนใหญติดตอโดยการมีเพศสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับผูที่
กําลังมีเชื้อ โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก หนองใน หนองในเทียม แผลริมออน กามโรค
ของตอมและทอน้าํ เหลือง ซิฟลิส และแผลกามโรคเรือ้ รังที่ขาหนีบ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธที่
สามารถติดตอกันไดโดยการสัมผัสทางเพศกันอยางใกลชิดไดแก เริม พยาธิชองคลอด เชื้อราชอง
คลอด อุงเชิงกรานอักเสบ หูดหงอนไก หูดขาวสุก หิด โลน ซึง่ มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ปรสิต และ
เชื้อรา
จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนมีความสามารถดังนี้
1.
2.
3.
4.

บอกความหมายและสาเหตุของโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
บอกอาการของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
เสนอวิธกี ารปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
ระบุวิธีการตัดสินใจและแกปญหาเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธได

สาระการเรียนรู/เนื้อหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนกลุมโรคที่ติดตอกันไดโดยผานกิจกรรมทางเพศ ไดแก โรค
หนองใน โรคหนองในเทียม โรคซิฟลิส โรคฝมะมวง โรคแผลริมออน ตลอดจนโรคเอดส เปนโรคที่
เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียมีอาการคัน แดง และปวดบริเวณอวัยวะเพศ สามารถเกิดขึน้
ไดกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ การเรียนถึงการติดตอของโรค จะชวยใหเราสามารถ
ปองกันการติดเชื้อจากโรคดังกลาวไดตลอดจนการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยซึ่งควรเรียนรู

198

กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนํา (5นาที)
1.1 ครูใหนักเรียนอานขาวเกีย่ วกับผูปวยที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1.2 ครูซักถามนักเรียนเกีย่ วกับขาวทีน่ ักเรียนไดอานวานักเรียนรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ
ขาว โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนโรคทีน่ ากลัวหรือไม เพื่อนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
2.1 ครูใหนักเรียนเขากลุมโดยแบงเปน 6 กลุม เขียนชื่อกลุม สมาชิกในกลุม ให
เรียบรอย
2.2 ครูใหนักเรียนอภิปราย สาเหตุของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 2 กลุม อาการของ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 2กลุม และใหอภิปรายการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 2 กลุม
2.3 ครูใหนักเรียนชวยแสดงความคิดเห็นใบงานที่ 1 เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธมี
อะไรบาง นักเรียนคิดวาใครที่เสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และอาการของโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ ตามความคิดของนักเรียน (5 นาที)
2.4 ครูแจกใบความรู เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใหนกั เรียนอานเพิ่มเติม
2.5 ครูใหนักเรียนใชกระบวนการตัดสินใจและแกปญหา โดยครูใหนักเรียนอาน
สถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และใหนักเรียนแตละกลุมอานในใบงานที่ 2 เรื่อง การ
ตัดสินใจและแกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.5.1 ระบุปญหาที่ตองตัดสินใจและแกปญ
 หา : จากสถานการณที่นกั เรียน
ไดอานมีปญหาอะไรบางที่ทาํ ใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2.5.2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละ
ทางเลือก: จากสถานการณที่นกั เรียนไดอา นใหนกั เรียนพิจารณาทางเลือกมีกที่ างเลือกโดย
วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก
2.5.3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม
ที่สุด : จากสถานการณทนี่ ักเรียนไดอานใหนกั เรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและ แนวทาง
แกปญหา
2.6 ครูใหนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกมติของกลุมลงในใบงานที่ 2 การตัดสินใจ
และแกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3. ขั้นสรุป (5 นาที)
3.1 ครูจับสลากสุม 3 กลุมใหนกั เรียนสงตัวแทนมารายงานหนาชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปผลโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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สื่อและแหลงการเรียนรู
2. ใบความรู เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การตัดสินใจและการแกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
สังเกตการมีสว นรวมกิจกรรมของนักเรียน
สังเกตการณการทํางานกลุม ของนักเรียน
การตอบคําถามดานการตัดสินใจและแกปญหา

200

ใบความรู
เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเริม่ จะพบมากขึน้ ในวัยรุนซึง่ จะมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน
โดยที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การปองกันตัวเองทั้งการตั้งครรภและโรคติดตอ การที่เรามี
ความรูเกีย่ วกับการติดตอ อาการของโรค การรักษา จะเปนขั้นแรกของการปองกันโรค
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Sexually Transmitted Disease) ‘‘STD’’ หมายถึงกลุมโรคที่
ติดตอกันไดโดยผานกิจกรรมทางเพศ เชน การรวมเพศ การมีเพศสัมพันธทางปากหรือทางทวาร
หนัก เชื้อโรคจะผานเขาสูกระแสเลือดไดโดยผานรอยแตกหรือถลอกที่ผิวหนังและเยื่อเมือก
เชน ชองคลอด ปาก และทวารหนัก เฉพาะบุคคลที่มีเชือ้ โรค (STD)เทานั้นที่สามารถถายทอดเชือ้
โรคใหแกผูอื่นได โรคติดตอทางเพศสัมพันธไดแก โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคซิฟลิส โรค
ฝมะมวง โรคแผลริมออน ตลอดจนโรคเอดส เปนโรคทีส่ ามารถเกิดขึ้นไดกับบุคคลที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ การเรียนรูลกั ษณะและการติดตอของโรค จะชวยใหเราสามารถปองกันการติดเชื้อ
จากโรคดังกลาวได ตลอดจนการมีพฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัยซึ่งเราควรเรียนรูดังนี้
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ควรทราบ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธทคี่ วรทราบมีดงั นี้
1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถเปนไดทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้น แตพบมากในหมู
วัยรุน
2. อัตราการติดเชื้อของโรคติดตอทางเพศสัมพันธพบมากขึ้นเนื่องจากวัยรุนมีคา นิยมที่
จะอยูกอนแตงงาน หรือนิยมมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยงั ไมมาก และทีส่ ําคัญมีการหยารางสูงทํา
ใหคนที่มีสามีหรือภรรยาหลายคน เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพิม่ มากขึ้น
3. โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยมากมักจะไมเกิดอาการ ดังนัน้ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธสามารถติดตอโดยที่ไมรูตัว แพทยบางประเทศจึงแนะนําใหมีการตรวจคนหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธสาํ หรับคนที่สําสอน
4. โรคติดตอทางเพศสัมพันธยังกอใหเกิดปญหาทางสาธารณสุขอยางมาก
5. โรคอาจจะลุกลามไปยังมดลูกหรือทอรังไขทําใหเกิดการอักเสบในชองทอง ซึง่ อาจจะ
กอใหเกิดการเปนหมัน หรือตั้งครรภนอกมดลูก
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6. โรคติดตอทางเพศสัมพันธอาจจะทําใหเกิดโรคมะเร็ง เชนการติดเชื้อ (HPV) ทําใหเกิด
มะเร็งปากมดลูก
7. โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถติดตอไปยังทารกในครรภ
สาเหตุของการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธแบงเปน 3 กลุม
สาเหตุของการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1. สาเหตุจากเชื้อไวรัส บางชนิดรักษาใหหายขาดไดบางชนิดก็ไมมียารักษา บางชนิดก็
สามารถฝงตัวอยูและกลับเปนซ้ําไดหลายหน ตัวอยางของโรคกลุมนี้ไดแก เริมที่อวัยวะเพศ หูด
หงอนไก ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ
2. สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถรักษาหายขาดไดดวยยาปฏิชวี นะ ไดแก ซิฟลิส
หนองใน หนองในเทียม ทอปสสาวะอักเสบ ชองคลอดอักเสบ ฯลฯ
3. สาเหตุจากเชื้ออื่น ๆ เชน เชื้อพยาธิ ซึ่งสามารถรักษาใหหายขาดไดดวยยาปฏิชีวนะ
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรค
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการติดโรค มีดังนี้
1. การมีเพศสัมพันธกับชายหรือหญิงบริการใน 3 เดือนทีผ่ านมา
2. การมีคูนอนมากกวา 1 คนใน 3 เดือนที่ผา นมา
3. การมีเพศสัมพันธกับคูคนใหมใน 3 เดือนที่ผานมา
4. การที่มปี ระวัตปิ วยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน 1 ปที่ผานมา
5. การที่สามีหรือภรรยามีคูนอนมากกวา 1 คนใน 3 เดือนที่ผานมา
6. การที่คูครองอยูกันคนละที่
อาการของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อาการของผูปว ยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีดังนี้
1. ปสสาวะขัด
2. มีผื่น แผลหรือตุมน้ําที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก
3. มีหนองหรือน้าํ หลัง่ จากชองคลอดหรือทอปสสาวะ
4. มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร
5. มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ
6. ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน
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7. ปวดเวลามีเพศสัมพันธ
8. ตกขาวบอย
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดที สี่ ุดคือการไมมีเพศสัมพันธ หากยังมี
เพศสัมพันธตอ งคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก
1. ไมเปลี่ยนคูน อน ใหมีสามีหรือภรรยาคนเดียว
2. ใสถุงยางใหถกู ตองหากจะมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมทราบวามีการติดเชื้อหรือไม
3. อยามีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอยเพราะจากสถิติหากมีเพศสัมพันธอายุนอยจะมีโอกาส
ติดโรคสูง
4. ใหตรวจประจําปเพื่อหาเชื้อโรคแมวาจะไมมีอาการ โดยเฉพาะผูที่ตองการแตงงาน
ใหม
5. เรียนรูอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
6. อยารวมเพศขณะมีประจําเดือน เพราะจะทําใหเกิดโรคติดตอไดงาย
7. อยามีเพศสัมพันธทางทวารหนัก หากจําเปนใหสวมถุงยางอนามัย
8. อยาสวนลางชองคลอดเพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย
ประเภทของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ
1. โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ
1.1 หนองใน (Gonorrhoea)
1.2 หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis/Non gonococcal Cervicitis)
1.3 แผลริมออน (Chancroid)
1.4 ซิฟลิส (Syphilis)
1.5 แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ (Granuloma Inguinale)
2. โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธอื่นๆ
2.1 เริมที่อวัยวะเพศ (Genita Herpes Simplex Virus Infection) พยาธิชอง
คลอด (Vaginal Trichomoniasis)
2.2 เชื้อราในชองคลอด (Vaginal Candidiasis)
2.3 อุงเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Diseases, PID)
2.4 หูดขาวสุก (Molluscum Contagiosum)
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2.5 หูดหงอนไก (Condyloma Acuminata)
2.6 หิด (Scabies)
2.7 โลน (Pediculosis Pubis)
โรคหนองใน
อาจเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษ ‘‘โกโนเรีย’’ (Gonorrhea) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีระยะ
ฟกตัว 2-5 วัน หรือบางรายการอาจมากกวา 5 วัน อาการโดยทัว่ ไป ถาเปนผูชายจะมีอาการ
ปสสาวะไมคอยออก ขณะปสสาวะจะแสบคัน มีหนองไหลออกมาทางชองคลอดและทางทอ
ปสสาวะ ตกขาวจะมีกลิน่ เหม็น โรคหนองในสามารถติดตอไดจากการสัมผัสโดยตรง คือ มี
เพศสัมพันธกบั คนที่เปนโรคนี้หรือจากการสัมผัสโดยออม คือ สัมผัสสิ่งของเครื่องใชของคนปวย
ตลอดจนการติดเชื้อทางชองคลอดสูทารกแรกเกิด
โรคหนองในเทียม
เปนโรคที่มีอาการคลายโรคหนองในแท แตมีสาเหตุตางกัน กลาวคือ อาจมีสาเหตุมา
จากการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศสืบพันธุจ ากการเปนโรคอื่นๆ ทําไหทอปสสาวะอักเสบ จาก
การแพอาหารบางชนิดและอาจเกิดเชื้อไวรัส ปรสิต หรือเชื้อรา ระยะฟกตัว 3-10 วันติดตอกันโดย
การสัมผัสโดยตรง คือ มีเพศสัมพันธกับคนที่เปนโรคนี้หรือจากการสัมผัสโดยออม คือ สัมผัส
สิ่งของเครื่องใชของคนปวย

รูปที่ 1 หนองในเทียม
ที่มาของภาพ: http://www.sabsan.com/thread-10263-1-1.html
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โรคซิฟลสิ
เปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีระยะฟกตัว 10-20 วัน หรืออาจนานเปนเดือนๆ ลักษณะ
อาการแบงไดเปน 4 ระยะดังนี้
1.ระยะเปนแผล จะเกิดแผลริมแข็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุจะไมเจ็บปวดที่แผล
2.ระยะออกดอก จะเกิดหลังเปนแผลประมาณ 2 เดือน จะมีตุมและผื่นขึ้นตามรางกาย
มีไข ปวดเมื่อยรางกาย ออนเพลีย ปวดศีรษะ
3.ระยะแฝง ระยะนี้ผูปวยไมมีอาการใด ตุมและผื่นในระยะออกดอกก็จะหายไป แตเชื้อ
โรคยังคงอยูในรางกาย สามารถติดตอไปยังผูอื่นได ถาตรวจเลือดจะทราบวายังเปนโรคนี้อยู
4.ระยะสุดทาย จะมีอาการเหนื่อยหอบ บวมตามรางกาย สมองเสื่อม ปวดกระดูกและ
ขอ ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อโรคทีแ่ ฝงอยูไดทําลายอวัยวะภายในไปมากแลว ซึ่งระยะสุดทายนี้อาจออก
อาการหลังจากระยะแฝง 10-15 ป จะเห็นไดวาโรคซิฟลิสนี้รายกาจมาก ถาเปนตองรักษาให
หายขาดตั้งแตระยะที่ 1 หรือ ระยะที่ 2 โรคนี้ติดตอมาจากมารดาสูทารกในครรภได และเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธกับผูปวย

รูปที่ 2 โรคซิฟล ิสระยะที่ 2
ที่มาของภาพ: http://www.vichaiyut.co.th/html/jul/34-2549/p19-25_34.asp
โรคฝมะมวง
เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีระยะฟกตัว 7-12 วันหรืออาจนานกวานี้ อาการจะเปนตุม
ใสๆบริเวณอวัยวะเพศแลวแตกออกมาเปนแผลมีอาการอักเสบทีท่ อปสสาวะ อาจจะมีแผลเดียว
หรือหลายแผลก็ได จะมีไข หนาวสัน่ ปวดตามขอ ตอมน้าํ เหลืองอักเสบ บวมโตและมีลักษณะเปน
ฝมะมวงยาวไปตามชองขาหนีบ เมื่อแผลแตกลุกลามไปที่อวัยวะเพศได การติดตออาจมีทงั้
ทางตรง คือ มีเพศสัมพันธกบั คนที่เปนโรคนี้ หรือจากการสัมผัสโดยออม คือ สัมผัสเครื่องใชของ
ผูปวย
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โรคแผลริมออน
เปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีระยะฟกตัว 3-7 วัน แตถาผิวหนังมีรอยถลอกแลวเชือ้
โรคเขาไปทางรอยถลอกจะมีระยะฟกตัวเพียงแค 1 วันเทานั้น อาการจะเริ่มเปนตุมบริเวณอวัยวะ
เพศแลวแตกออกเปนแผลตืน้ ๆ มีขอบขรุขระแตไมแข็งเหมือนแผลริมแข็ง เมื่ออักเสบจะมี
น้ําเหลืองหรือหนองและเลือดออกที่แผล เมื่อสัมผัสที่แผลจะเจ็บปวด และจะมีอาการปวดไขดัน
การติดตออาจมีทั้งทางตรง คือ มีเพศสัมพันธกับคนทีเ่ ปนโรคนี้ หรือจากการสัมผัสโดยออม คือ
สัมผัสเครื่องใชของผูปวย

206

ใบงานที่ 1
เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกในกลุม

วันที…
่ …………………………………………………………………………………
ชื่อกลุม………………………………………………………………………………
ชื่อประธานกลุม………………………………………………………………………
ชื่อเลขานุการ…………………………………………………………………………
ชื่อสมาชิกกลุม 1.……………………………… ……………………………………
2……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4…………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………….
6…………………………………………………………………….

207

คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามดังตอไปนี้
3. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หมายถึง
………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. อาการของผูปวยที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีอาการดังนี้
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. วิธีการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธมดี ังนี้
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

208

ใบงานที่ 2
เรื่อง การตัดสินใจและแกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนอานสถานการณทกี่ ําหนดใหและตอบคําถามตามขั้นตอนดังนี้
การใชเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหา
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify
กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
- Consider
พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางทีเ่ ปนไปไดและการคาดเดา
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
- Choose
เลือกทางเลือกที่ดีทสี่ ุด
ทั้งนี้ผูสอนจะใหสถานการณแลวใหผูเรียนฝกคิดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาที่ตอ งตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธแี กไขปญหาทีเ่ หมาะสมที่สดุ
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สถานการณ
สมเปนแฟนกับเดียว อยูกนิ กันเหมือนสามีภรรยา ทัง้ สองรักกันมาก สมและเดียวทํางาน
กันคนละที่ สมทํางานบัญชีกลับบานตรงเวลาคอยทําอาหารใหเดียวกิน เดียวเปนพนักงานใน
บริษัทมักมีงานสังสรรคเปนประจําในตอนกลางคืน วันหนึ่งเดียวพบกับผึ้งแบบลับๆ ผึ้งเปนหญิง
ขายบริการทางเพศแตเดียวไมเคยรูมากอนเลยจนวันหนึ่งเดียวรูสึกวาปสสาวะขัด จึงตัดสินใจ
บอกสมวามีภรรยาอีก 1 คนนักเรียนคิดวาสมควรตัดสินใจอยางไร
ขั้นตอนที่ 1 ปญหา: ……………………………………………………………………………..
…………….………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกที่เปนไปไดมี………….ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 ……………………………………………………………………………
ขอดี……………………………………………………………………………
ขอเสีย……………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 2 ………………………………………………………………………….
ขอดี…………………………………………………………………………
ขอเสีย………………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 3 ……………………………………………………………………………
ขอดี……………………………………………………………………………
ขอเสีย………………………………………………………………………….
ขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (การตัดสินใจของกลุม)……………………………… …………
เหตุผลการตัดสินใจและการแกปญหา……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง โรคเอดส

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสําคัญ
โรคเอดสเริ่มจะพบมากขึ้นในวัยรุน ซึ่งมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน ทั้งนี้มักเกิดจากการ
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตัวเอง ดังนัน้ การที่มีความรูเกี่ยวกับการติดตอและการ
ปองกันยอมจะชวยลดปญหาการเกิดโรคเอดสได
จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนมีความสามารถดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของโรคเอดสไดถูกตอง
ระบุสาเหตุของการเปนโรคเอดสได
บอกอาการของเอดสได
เสนอวิธกี ารปองกันโรคเอดสได
บอกวิธกี ารตัดสินใจและแกปญหาเกี่ยวกับโรคเอดสได

สาระการเรียนรู/เนื้อหา
โรคเอดส (AIDS) ยอมาจากคําวา Aquired immunodeficiency syndrome
ซึ่งแปลวา “กลุม อาการภูมคิ ุมกันบกพรอง” เปนกลุมอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี
(HIV ยอจาก Human immunodeficiency virus) เมื่อเขาสูรางกาย จะเขาไปทําลายเม็ดเลือด
ขาว ทําใหระบบภูมิคุมกันในรางกายเสื่อม หรือบกพรองลง เปนผลทําใหเปนโรคติดเชื้อ หรือเปน
มะเร็งบางชนิดไดงายกวาคนปกติ อาการมักจะรุนแรง เอดสติดตอไดจากการรวมเพศ การรับเชื้อ
ทางเลือดและการติดเชื้อจากแมที่ติดเชื้อเอดส คนที่ไดรับเชื้อเอดสเขาไปในรางกาย ไมจําเปนตอง
มีการติดเชื้อเอดสเสมอไป ขึ้นกับจํานวนครั้งที่สัมผัส จํานวนและความรายแรงของไวรัสเอดสที่
เขาสูรางกายและภาวะภูมิตา นทานของรางกาย ถามีการติดเชื้ออาการที่เกิดขึ้นมีไดหลายรูปแบบ
หรือหลายระยะตามการดําเนินของโรค ดังนั้นการปองกันตนเองใหหางไกลโรคเอดสจึงเปนสิง่
สําคัญยิ่ง
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กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนํา (5นาที)
1.1 ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนทราบหรือไมวาวันเอดสโลกตรงกับวันที่เทาไร
เดือนอะไร
1.2 ครูซักถามนักเรียนวามีใครทราบบางวาคําขวัญวันเอดสโลกป 2551 มีคําขวัญวา
อะไร ใครที่รูใหมาเขียนบนกระดานดํา และใหนกั เรียนอานพรอมกันทั้งนี้ เพื่อนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
2.1 ครูใหนักเรียนเขากลุมโดยแบงเปน 4 กลุม เขียนชื่อกลุม สมาชิกในกลุม ให
เรียบรอย
2.2 ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเลือกสีทกี่ ลุมของตนเองชอบ โดยกําหนดใหสี
แดงกับสีนา้ํ เงิน กลุมละ 1 สี แลวเขียนลงในใบงาน หลังจากนั้นครูก็ใหนักเรียนเลือกสีที่กลุมของ
ตนเองชอบอีกครั้ง โดยกําหนดใหสีแดงคือบุคคลที่มีเลือดปกติและสีน้ําเงินคือบุคคลที่มีเลือดติด
เชื้อเอดสโดยไมบอกใหนักเรียนทราบความหมายกอนเลือก ครูนําสีผสมใหนกั เรียนดูและอธิบาย
ใหนักเรียนฟงเพิ่มเติม
2.3 ครูแจกใบความรู เรื่อง โรคเอดส ใหนักเรียนอานเพิ่มเติม
2.4 ครูใหนักเรียนชวยกันระดมสมอง ทําใบงานที่ 1 เรื่อง โรคเอดส ตามความคิดของ
นักเรียน นักเรียนคิดวาเอดสเปนโรคทีน่ ากลัวหรือไม เพราะอะไร
2.5 ครูใหนักเรียนใชกระบวนการตัดสินใจและแกปญหา โดยครูและนักเรียนอาน
สถานการณทเี่ กี่ยวกับโรคเอดส ใหนกั เรียนแตละกลุมอานในใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและ
แกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.5.1 ระบุปญหาที่ตองตัดสินใจและแกปญ
 หา : จากสถานการณที่นกั เรียน
ไดอานมีปญหาอะไรบางที่ทาํ ใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส
2.5.2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละ
ทางเลือก : จากสถานการณที่นกั เรียนไดอา นใหนกั เรียนพิจารณาทางเลือกมีกที่ างเลือกโดย
วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก
2.5.3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม
ที่สุด: จากสถานการณทนี่ ักเรียนไดอานใหนกั เรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและ แนวทาง
แกปญหา
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2.6 ครูใหนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกมติของกลุมลงในใบงานที่ 2 การตัดสินใจ
และแกปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรคเอดส
3. ขั้นสรุป (5 นาที)
3.1 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนมาอานคําขวัญและผลการตัดสินใจและแกปญหา
มารายงานหนาชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับโรคเอดส
สื่อและแหลงการเรียน
1.
2.
3.
4.

คําขวัญวันเอดสโลก 2551
ใบความรู เรื่อง โรคเอดส
ใบงานที่ 1 เรื่อง โรคเอดส
ใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
สังเกตการมีสว นรวมกิจกรรมของนักเรียน
สังเกตการณทาํ งานกลุมของนักเรียน
การตอบคําถามการตัดสินใจและแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส
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ใบความรู
เรื่อง โรคเอดส
เอดส คือ
เอดส หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เปนกลุมอาการของโรค
ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส ซึ่งจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรค
ทําใหติดเชื้อโรคอื่นๆ ไดงายขึ้น เชน วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุมสมองอักเสบ หรือเปนมะเร็งบาง
ชนิดไดงายกวาคนปกติ อาการจะรุนแรง
การติดตอของเอดส
1. การรวมเพศ โดยไมใชถุงยางอนามัย ไมวาชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับ
หญิง ทั้งชองทางธรรมชาติ หรือไมธรรมชาติ ก็ลวนมีโอกาสติดโรคนี้ไดทั้งสิ้น และปจจัยที่ทําใหมี
โอกาสติดเชื้อมากขึ้น ไดแก การมีแผลเปด และจากขอมูลของสํานักระบาดวิทยา ประมาณรอย
ละ 84 ของผูปวยเอดส ไดรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ
2. การรับเชื้อทางเลือด
- ใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกับผูติดเชื้อเอดส มักพบในกลุมผูฉีดยาเสพติด และหาก
คนกลุมนี้ติดเชื้อ ก็สามารถถายทอดเชื้อเอดส ทางเพศสัมพันธไดอีกทางหนึ่ง
- รับเลือดในขณะผาตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด ในปจจุบันเลือดที่ไดรับบริจาค
ทุกขวด ตองผานการตรวจหาการติดเชื้อเอดส และจะปลอดภัยเกือบ 100%
3. ทารก ติดเชื้อจากแมที่ติดเชื้อเอดส การแพรเชื้อจากแมสูลูก ผูหญิงที่ติดเชื้อเอดส
หากตั้งครรภ และไมไดรับการดูแลอยางดี เชื้อเอช ไอ วี จะแพรไปยังลูกได ในอัตรารอยละ 30
จากกรณีเกิดจากแมติดเชื้อ จึงมีโอกาสที่จะรับเชื้อเอช ไอ วี จากแมได

ที่มาของภาพ: http://www.thaiall.com/aids/index.html
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เอดส มีอาการดังนี้
คนที่สัมผัสกับโรคเอดสหรือคนที่ไดรับเชื้อเอดสเขาไปในรางกายแมจาํ เปนตองมีการติด
เชื้อเอดสเสมอไปขึ้นกับจํานวนครั้งที่สัมผัสจํานวนและความรายแรงของไวรัสเอดสที่เขาสูรางกาย
และภาวะภูมติ านทานของรางกายถามีการติดเชื้ออาการที่เกิดขึ้นมีไดหลายรูปแบบหรือหลาย
ระยะตามการดําเนินของโรค
ระยะที่ 1: ระยะที่ไมมีอาการอะไร
ภายใน 2-3 อาทิตยแรกหลังจากไดรับเชื้อเอดสเขาไป ราวรอยละ 10 ของผูติดเชื้อจะมี
อาการคลายๆ ไขหวัด คือมีไข เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ตอมน้ําเหลืองโต ผื่นตามตัว
แขน ขาชาหรือออนแรง เปนอยูราว 10-14 วันก็จะหายไปเอง ผูปวยสวนใหญอาจไมสังเกต นึกวา
คงเปนไขหวัดธรรมดาราว 6-8 สัปดาหภายหลังติดเชื้อ ถาตรวจเลือดจะเริ่มพบวามีเลือดเอดส
บวกได และสวนใหญจะตรวจพบวามีเลือดเอดสบวกภายหลัง 3 เดือนไปแลว โดยที่ผูติดเชื้อจะไม
มีอาการอะไรเลยเพียงแตถาไปตรวจก็จะพบวามีภูมิคุนเคยตอไวรัสเอดสอยูในเลือดหรือที่เรียกวา
เลือดเอดสบวกซึ่งแสดงวามีการติดเชื้อเอดสเขาไปแลวรางกายจึงตอบสนองโดยการสรางโปรตีน
บางอยางขึ้นมาทําปฏิกิริยากับไวรัสเอดสเรียกวาแอนติบอดีย(antibody)เปนเครื่องแสดงวาเคยมี
เชื้อเอดสเขาสูรางกายมาแลวแตก็ไมสามารถจะเอาชนะไวรัสเอดสไดคนที่มีเลือดเอดสบวกจะมี
ไวรัสเอดสอยูในตัวและสามารถแพรโรคใหกับคนอื่นได นอยกวารอยละ 5 ของคนที่ติดเชื้ออาจ
ตองรอถึง 6 เดือนกวาจะมีเลือดเอดสบวกได ดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมา เชน แอบไปมี
สัมพันธกับหญิงอื่นที่ไมใชภรรยา โดยไมไดใสถุงยางอนามัยปองกัน ตรวจตอน 3 เดือน แลวไมพบ
ก็ ต อ งไปตรวจซ้ํ า อี ก ตอน6เดื อ นโดยในระหว า งนั้ น ก็ ต อ งใส ถุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั้ ง เวลามี
เพศสัมพันธกับภรรยาและหามบริจาคโลหิตใหใครในระหวางนั้นผูติดเชื้อบางรายอาจมีตอม
น้ําเหลืองตามตัวโตไดโดยโตอยูเปนระยะเวลานานๆ คือเปนเดือนๆ ขึ้นไป ซึ่งบางรายอาจคลําพบ
เอง หรือไปหาแพทยแลวแพทยคลําพบ ตอมน้ําเหลืองที่โตนี้มีลักษณะเปนเม็ดกลมๆ แข็งๆ ขนาด
1-2 เซนติเมตร อยูใตผิวหนังบริเวณดานขางคอทั้ง 2 ขาง ขางละหลายเม็ดในแนวเดียวกัน คลําดู
แลวคลายลูกประคําที่คอไมเจ็บ ไมแดง นอกจากที่คอตอมน้ําเหลืองที่โตยังอาจพบไดที่รักแรและ
ขาหนีบทั้ง 2 ขาง แตตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบมีความสําคัญนอยกวาที่อื่นเพราะพบไดบอยในคน
ปกติทั่วไป ตอมน้ําเหลืองเหลานี้จะเปนที่พักพิงในชวงแรกของไวรัสเอดส โดยไวรัสเอดสจะแบง
ตัวอยางมากในตอมน้ําเหลืองที่โตเหลานี้
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ระยะที่ 2: ระยะที่เริ่มมีอาการหรือระยะที่มีอาการสัมพันธกับเอดส
เปนระยะที่คนไขเริ่มมีอาการ แตอาการนั้นยังไมมากถึงกับจะเรียกวาเปนโรคเอดสเต็มขั้น
อาการในชวงนี้อาจเปนไขเรื้อรัง น้ําหนักลด หรือทองเสียเรื้อรัง โดยไมทราบสาเหตุ นอกจากนี้อาจ
มีเชื้อราในชองปาก งูสวัด เริมในชองปาก หรืออวัยวะ เพศ ผื่นคันตามแขนขา และลําตัวคลายคน
แพนํ้าลายยุง จะเห็นไดวา อาการที่เรียกวาสัมพันธกับเอดสนั้น ไมจําเพาะสําหรับโรคเอดสเสมอ
ไป คนที่เปนโรคอื่นๆ ก็อาจมีไข น้ําหนักลด ทองเสีย เชื้อราในชองปาก งูสวัด หรือเริมได ดังนั้นจึง
ไมใชวาถามีอาการเหลานี้จะตองเหมาวาติดเชื้อเอดสไปทุกราย ถาสงสัยควรปรึกษา แพทยและ
ตรวจเลือดเอดสพิสูจน
ระยะที่ 3 : ระยะโรคเอดสเต็มขั้น หรือที่ภาษาทางการเรียกวาโรคเอดส
เปนระยะที่ภูมิตานทานของรายกายเสียไปมากแลวผูปวยจะมีอาการของการติดเชื้อ
จําพวกเชื้อฉกฉวยโอกาสบอยๆและเปนมะเร็งบางชนิด เชน แคโปซี่ซารโคมาและมะเร็งปาก
มดลูก การติดเชื้อฉกฉวยโอกาสหมายถึงการติดเชื้อที่ปกติมีความรุนแรงต่ําไมกอโรคในคนปกติ
แตถาคนนั้นมีภูมิตานทานต่ําลงเชนจากการเปนมะเร็งหรือจากการไดรับยาละทําใหเกิดวัณโรคที่
ปอดตอมน้ําเหลืองตับหรือสมองได รองลงมาคือเชื้อพยาธิที่ชื่อวานิวโมซิส-ตีส-คารินิไอ ซึ่งทําให
เกิดปอดบวมขึ้นได(ไข ไอ หายใจเหนื่อยหอบ) ตอมาเปนเชื้อราที่ชื่อ คริปโตคอคคัสซึ่งทําใหเยื่อ
หุมสมองอักเสบ มีอาการไข ปวดศีรษะ ซึมและอาเจียน นอกจากนี้ยังมีเชื้อฉกฉวยโอกาสอีก
หลายชนิด เชนเชื้อพยาธิที่ทําใหทองเสียเรื้อรัง และเชื้อซัยโตเมก กะโลไวรัส ที่จอตาทําใหตาบอด
หรือที่ลําไสทําใหปวดทอง ทองเสีย และถายเปนเลือดเปนตนในภาคเหนือตอนบน มีเชื้อราพิเศษ
ชนิดหนึ่งชื่อ เพนนิซิเลียว มารเนฟฟโอ ชอบทําใหติดเชื้อที่ผิวหนัง ตอมน้ําเหลืองและมีการติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตแคโปซี่ ซารโค มา เปนมะเร็งของผนังเสนเลือด สวนใหญจะพบตามเสนเลือดที่
ผิวหนัง มีลักษณะเปนตุมนูนสีมวงๆ แดงๆ บนผิวหนัง คลายจุดหอเลือด หรือไฝ ไมเจ็บไมคัน
คอยๆ ลามใหญขึ้น สวนจะมีหลายตุม บางครั้งอาจแตกเปนแผล เลือดออกได บางครั้งแคโปซี่ซาร
โคมา อาจเกิดในชองปากในเยื่อบุทางเดินอาหาร ซึ่งอาจทําใหมีเลือดออกมากๆ ได นอกจากนี้
ผูปวยอาจเปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง หรือมะเร็งปากมดลูกได ดังนั้นผูหญิงที่ติดเชื้อเอดสจึงควรพบ
แพทยเพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 6 เดือน นอกจากนี้คนไขโรคเอดสเต็มขั้นอาจมีอาการทางจิต
ทางประสาทไดดวยโดยที่อาจมีอาการหลงลืมกอนวัย เนื่องจากสมองฝอเหี่ยว หรือมีอาการของ
โรคจิต หรืออาการชักกระตุก ไมรูสึกตัว แขนขาชาหรือไมมีแรง บางรายอาจมีอาการปวดราว
คลายไฟชอตหรือปวดแสบปวดรอน หรืออาจเปนอัมพาตครึ่งทอน ปสสาวะ อุจจาระไมออก เปน
ตน ในแตละปหลังติดเชื้อเอดสรอยละ 5-6 ของผูที่ติดเชื้อจะกาวเขาสูระยะเอดสเต็มขั้นสวนใหญ
ของคนที่เปนโรคเอดสเต็มขั้นแลว จะเสียชีวิตภายใน 2-4 ป จากโรคติดเชื้อฉกฉวยโอกาสที่
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เปนมาก รักษาไมหายหรือโรคติดเชื้อที่ยังไมมียาที่จะรักษาอยางไดผล หรือเสียชีวิตจากมะเร็งที่
เปนมากๆ หรือคอยๆ ซูบซีดหมดแรงไปในที่สุด พบวายาตานไวรัสเอดสที่ใชกันอยูในขณะนี้ใน
ประเทศตะวันตกสามารถยืดชีวิตคนไขออกไปได 10 - 20 ปและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หรืออาจอยู
จนแกตายได
อาการของเอดส มี 2 ระยะ
1. ระยะไมมีอาการ ผูติดเชื้อจะมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีอาการผิดปกติแตอยางใด ผูติดเชื้อ
สวนใหญจะอยูในระยะนี้ และบางคนไมทราบวา ตัวเองติดเชื้อ จึงอาจแพรเชื้อไปสูผูอื่นได
2. ระยะมีอาการ ผูติดเชื้อสวนใหญจะเริ่มแสดงอาการ ภายหลังจากไดรับเชื้อประมาณ
7-8 ป แบงเปน 2 ระยะ คือ
2.1 ระยะเริ่มปรากฏอาการ อาการทีพ่ บคือ มีเชื้อราในปาก ตอมน้ําเหลืองโต
งูสวัด มีไข ทองเสีย น้าํ หนักลด มีตุมคันบริเวณผิวหนัง
2.2 ระยะโรคเอดส เปนระยะที่มีภูมิตานทานลดลงมาก ทําใหติดโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสไดงา ยขึ้น เชน วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุมสมองอักเสบ เปนตน
ปองกันตัวเอง ไมใหติดเชือ้ เอดส
การปองกันตัวเอง ไมใหติดเชื้อเอดส มีวิธกี ารปองกันดังนี้
1. รักเดียว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธกับหญิง ควรใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มี
เพศสัมพันธ
2. ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส กอนแตงงาน และกอนที่จะมีบตุ รทุกทอง ไมดื่ม
เหลา และงดใชสารเสพติดทุกชนิด
การติดตอของเชื้อเอดส
เนื่องจากโรคนี้แสดงอาการชา แตสามารถทราบได โดยการตรวจเลือด หากตองการผลที่
แมนยํา ควรตรวจภายหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง 6 สัปดาหขึ้นไป
การรักษาเอดส
ขณะนี้ยังไมมยี ารักษาโรคเอดสใหหายได ยาที่ใชปจ จุบนั จะชวยยับยัง้ ไมใหไวรัสเอดส
เพิ่มจํานวนมากขึ้น ในรางกายผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสจะมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานได
ตามปกติ
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บุคคลที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส
1. ผูมีพฤติกรรมเสี่ยง และตองการรูวา ตนเองติดเชื้อเอดสหรือไม
2. ผูที่ตัดสินใจจะมีคู หรืออยูกินฉันทสามีภรรยา
3. ผูที่สงสัยวา คูนอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง
4. ผูที่คิดจะมีบุตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของแมและลูก
5. ผูที่ตองการขอมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของรางกาย เชน ผูที่ตอง
ไปทํางานในตางประเทศ (บางประเทศ)
เอดส เราอยูร วมกันได
คนที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี สามารถอยูรวมกับสังคม และครอบครัวได และทํางานได
เหมือนกับคนทั่วไป เพราะเชื้อเอช ไอ วี ไมไดติดตอกันโดย การสัมผัส การกอดจูบ การ
รับประทานอาหาร การขับถาย การใชของรวมกัน การอยูใกลกนั การสนทนากัน หรือถูกยุงกัด
ดังนัน้ จึงไมตองแยกวงรับประทานอาหาร ไมตองแยกหองนอน หองน้าํ อุปกรณของใชตางๆ หรือ
หองทํางาน
บริการปรึกษา ปญหาสุขภาพ
- กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โทร. 0-2286-0431, 0-2286-4483
- กองควบคุมโรคเอดส กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ตอ 407-8
- มูลนิธเิ ขาถึงเอดส โทร. 0-2372-2222
- สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง
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ใบงานที่ 1
เรื่อง โรคเอดส
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกในกลุมและตอบคําถามดังตอไปนี้
วันที…
่ ………………………………………………………………………………
ชื่อกลุม……………………………………………………………………………
ชื่อประธานกลุม…………………………………………………………………….
ชื่อเลขานุการ…………………………………………………………………………
ชื่อสมาชิกกลุม 1.…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4………………………………………………………………….

สีกับการเรียนรู
1…สีที่นักเรียนเลือกครั้งที่ 1 คือสี………………………………..
2…สีที่นักเรียนเลือกผสมดวย คือสี……………………………….
3…สีที่ไดรับการผสมแลว คือสี ………………………………….
สรุปผล……………………………………………….
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1. โรคเอดส หมายถึง
………………………………………………………………………….…
…….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. สาเหตุสําคัญที่เปนโรคเอดสคือ
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. เอดสมีอาการอยางไร
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. เอดสปองกันไดอยางไร
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. นักเรียนคิดวาเอดสนากลัวหรือไม เพราะอะไร
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 2
เรื่อง โรคเอดส
คําชี้แจง ใหนกั เรียนอานสถานการณทกี่ ําหนดใหและตอบคําถามตามขั้นตอนดังนี้
การใชเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหา
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify
กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
- Consider
พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางทีเ่ ปนไปไดและการคาดเดา
ผลที่จะเกิดขึ้น
- Choose
เลือกทางเลือกที่ดีทสี่ ุด
ทั้งนี้ผูสอนจะใหสถานการณแลวใหผูเรียนฝกคิดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาที่ตอ งตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธแี กไขปญหาทีเ่ หมาะสมที่สดุ
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สถานการณ
โอเปนเด็กขยันเรียน วันหนึง่ เพื่อนของโอไดชวนโอไปเทีย่ วสถานเริงรมยโดยไปเลี้ยงฉลอง
วันเรียนจบ ไดมีการดื่มสุราจนมึนเมา โอบังเอิญมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวในสถานเริงรมย เมื่อโอ
ตื่นขึ้นมานึกไดวาตนเองไดมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวคนหนึ่ง โอจําไมไดวาไดมีการใชถุงยาง
อนามัยหรือไม ถานักเรียนตกอยูในสถานการณอยางโอนักเรียนจะทําอยางไร
ขั้นตอนที่ 1 ปญหา: ……………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกที่เปนไปไดมี………….ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 …………………………………………………………………………
ขอดี…………………………………………………………………………
ขอเสีย………………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 2 ………………………………………………………………………….
ขอดี…………………………………………………………………………
ขอเสีย……………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 3 …………………………………………………………………………
ขอดี…………………………………………………………………………
ขอเสีย………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (การตัดสินใจของฉัน)………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
เหตุผลการตัดสินใจและการแกปญหา………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เรื่อง ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)
สาระสําคัญ
ปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายดาน รวมถึงวัยรุนไทยไดมีการนําคานิยมของ
ตางประเทศมาเลียนแบบ โดยการมีคานิยมการกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติเปนการแสดงออกของ
ความรักระหวางชายหญิง ปจจัยเหลานี้เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งนําไปสูการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การไมสวมถุงยางอยามัยขณะมีเพศสัมพันธ การมีคนู อนที่ไมใช
ภรรยาของตนเอง นอกจากนี้การที่ผูหญิงถูกลวงละเมิดทางเพศนั้นเปนปจจัยสําคัญที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคทางเพศสัมพันธ
จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนมีความสามารถดังนี้
1. ระบุปจจัยสําคัญที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธไดถูกตอง
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากตัวบุคคลและสิ่งแวดลอมได
3. ระบุวิธีการตัดสินใจและแกปญหาจากปจจัยสําคัญที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทาง
เพศสัมพันธได
สาระการเรียนรู/เนื้อหา
ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธมหี ลายปจจัย ซึ่งโดยมากมักเกิดจาก
ตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม ซึง่ นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร การไมสวมถุงยางอยามัย
ขณะมีเพศสัมพันธ การมีคูนอนที่ไมใชภรรยาของตนเอง นอกจากนีก้ ารที่ผูหญิงถูกลวงละเมิดทาง
เพศนัน้ เปนปจจัยสําคัญทีเ่ สี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธในสังคมปจจุบัน
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กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนํา (5 นาที)
1.1 ครูนําภาพรูปภาพปจจัยที่เสี่ยงที่เกิดจากบุคคลและสิ่งแวดลอม (ผูหญิงสวม
กระโปรงสัน้ สวมเสื้อรัดรูป สถานที่เปลีย่ วมืด) มาใหนักเรียนดู
1.2 ครูซักถามนักเรียนเกีย่ วกับภาพรูปภาพปจจัยที่เสี่ยงที่เกิดจากบุคคลและ
สิ่งแวดลอม (ผูหญิงสวมกระโปรงสั้น สวมเสื้อรัดรูป) นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับภาพ
เพื่อนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
2.1 ครูใหนักเรียนแบงกลุม เปน 6 กลุม ครูใหเขียนชื่อสมาชิกในกลุมหัวหนากลุม
และเลขานุการ
2.2 ครูแจกใบความรู เรื่อง ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ ใหนกั เรียน
อาน และถาม โดยการสุมใหนักเรียนตอบ กลุมละ 1 คําถาม
2.3 ครูใหนักเรียนแตละกลุม ตอบคําถามในใบงานที่ 1 ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรค
ทางเพศสัมพันธโดยครูตั้งคําถามและใหนกั เรียนตอบวาปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคเปนปจจัยที่
เกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดลอม
2.4 ครูใหนักเรียนแตละกลุม ออกมาเขียนบนกระดานดํา โดยใหนกั เรียนคิดวามี
ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีอะไรบางที่เกิดจากบุคคล และมีอะไรบางที่
เกิดจากสิง่ แวดลอม กลุมไหนคิดไดมากกวาจะเปนฝายชนะ
2.5ครูใหนักเรียนใชกระบวนการตัดสินใจและแกปญหา โดยครูกําหนดสถานการณ
ที่เกีย่ วกับปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ ใหนกั เรียนแตละกลุมอานในใบงานที่ 2
เรื่อง การตัดสินใจและแกปญ
 หาปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้
2.5.1 ระบุปญหาที่ตองตัดสินใจและแกปญ
 หา: จากสถานการณทนี่ ักเรียนได
อานมีปญ
 หาอะไรบางทีท่ าํ ใหเกิดปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
2.5.2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก:
จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนพิจารณาทางเลือกมีกที่ างเลือกโดยวิเคราะหขอดี
ขอเสียของแตละทางเลือก
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2.5.3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุด:
จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุดและ แนวทาง
แกปญหา
2.6 ครูใหนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกมติของกลุมลงในใบงานที่ 1 การตัดสินใจ
และแกปญหาปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
3. ขั้นสรุป (5 นาที)
3.1 ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารายงานหนาชัน้ เรียน
3.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสถานการณและเนื้อหาที่เรียน
สื่อและแหลงการเรียนรู
1. รูปภาพปจจัยที่เสี่ยงที่เกิดจากบุคคลและสิ่งแวดลอม
(ผูหญิงสวมกระโปรงสั้น สวมเสื้อรัดรูป)
2. ใบความรู เรื่อง ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
4. ใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและการแกปญหาปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทาง
เพศสัมพันธ
การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
สังเกตการมีสว นรวมกิจกรรมของนักเรียน
สังเกตการณทาํ งานกลุมของนักเรียน
การตอบคําถามการตัดสินใจและแกปญหาปจจัยที่เสีย่ งตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
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ใบความรู
เรื่อง ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ป จ จุ บั น สั ง คมไทยมี ป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ มี ห ลายป จ จั ย
โดยเกิดจากตั วบุคคลเอง และสิ่งแวดลอม ซึ่งนํา ไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัย อันควร การมี
เพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย การมีคูนอนมากกวา 1 คู นอกจากนี้การที่ผูหญิงถูกลวง
ละเมิดทางเพศและการถูกขมขืน ปจจัยเหลานี้ยอมเปนปจจัยสําคัญที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทาง
เพศสัมพันธได
1. ตัวบุคคล ปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธจากตัวบุคคลไดแก
1.1 ชายและหญิงที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1.2 ชายและหญิงที่รักสนุก คิดวาการมีเพศสัมพันธกับแฟนตนเองหรือมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนมากกวา 1 คู เปนเรื่องธรรมดาในสังคมในปจจุบัน
1.3 ชายหรือหญิงที่ใจออน เมื่อถูกเชิญชวนก็คลอยตามคูรักของตน ดวยคําพูดที่
ออนหวาน และถูกชักชวนใหรวมเพศสัมพันธดวย จึงนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมไดมีการปอง
การการติดโรคทางเพศสัมพันธ
2. สิ่งแวดลอม ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธจากสิ่งแวดลอม ไดแก
2.1 เวลา เวลาจากเชาไปจนถึงเวลาเย็นจะเปนเวลาที่ทําใหเกิดปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดโรคนอยกวาในเวลากลางคือเมื่อเวลายิ่งดึกมากเทาไรก็ยิ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการนาไปสู
สถานการณการมีเพศสัมพันธมากขึ้นซึ่งเปนเหตุใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2.2 สถานที่ สถานที่โลงแจงมีคนพลุกพลานนําไปสูการเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยกวาสถานที่เปลี่ยว มืดและมีคนนอยในบริเวณนั้น
2.3 การแตงกาย การแตงกายที่ดูเรียบรอยไมสะดุจตา ผูอื่นยอมมีความเสี่ยงตอการ
นําไปสูการมีเพศสัมพันธนอยกวาผูหญิงที่สวมกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อรัดรูปบาง ดังนั้น
การแตงกายที่มิดชิด ยอมดีกวาการแตงกาย อวดสรีระลอแหลม เพราะปจจัยดังกลาวนําไปสูการ
ขมขืน กระทําชําเรา สามารถเกิดไดทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ดวย
2.4 ครอบครัว ครอบครัวที่มีการแตกแยก ยอมมีความเสี่ยงตอการทําใหเด็กมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรคือไมมีเวลาดูแลเด็กทําใหเด็กขาดมีความอบอุนจากครอบครัว
2.5 เพื่อน เพื่อนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได เนื่องจาก
ปจจุบันนั้นในกลุมวัยรุนมีการแขงขันสะสมแตม โดยสะสมวาใครจะมีคูนอนมากกวากัน โดยเปน
ความเชื่อที่ผิด ซึ่งนําไปสูการติดโรคทางเพศสัมพันธ
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2.6 เงิ น เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ในขณะที่ วั ย รุ น มี เ งิ น ใช ใ นมี อ ย า งไม ข าด
กระเปาทําใหเมื่อมีความตองการสิ่งใดก็จะทําตามใจตนโดยไมมีการยับยั้งชั่งใจทําในสิ่งที่ตนเอง
ตองการไดโดยในชายสวนใหญจะมีการเลี้ยงฉลอง และนําไปสูการอยากลองมีเพศสัมพันธ จึง
นําไปสูการไปเที่ยวสถานบริการ หรือมีเพศสัมพันธกับแฟนตนเอง ซึ่งนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
2.7 สื่อลามก ก็มีอิทธิพลตอจิตใจผูขมขืนจะพบวาปจจุบัน สื่อเว็บไซตลามกแอบถาย
รูปนักศึกษาหญิง นุงกระโปรงสั้น เดินขามสะพานลอยหรือแอบถายเสื้อนักศึกษาหญิงที่บางจน
เห็นเสื้อชั้นในจะมีพบเห็นอยูทั่วไป ซึ่งเพิ่มอันตรายที่ซับซอนจนนาหวาดกลัว
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกในกลุม

วันที…
่ ………………………………………………………………………………
ชื่อกลุม………………………………………………………………………………
ชื่อประธานกลุม……………………………………………………………………
ชื่อเลขานุการ……………………………………………………………………
ชื่อสมาชิกกลุม 1.………………………… ……………………………………
2……………………………………………………………
3………………………………………………………………
4……………………………………………………………….
5……………………………………………………………….
6………………………………………………………………….
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามดังตอไปนี้
1. ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีปจจัยดังนี้
………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. ปจจัยเสีย่ งที่เกิดจากตัวบุคคลไดแกอะไรบาง และปจจัยเสีย่ งที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอมแกอะไรบาง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

229

ใบงานที่ 2
เรื่อง การตัดสินใจและแกปญหาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนอานสถานการณทกี่ ําหนดใหและตอบคําถามตามขั้นตอนดังนี้
การใชเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหา
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify
กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
- Consider
พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางทีเ่ ปนไปไดและการคาดเดา
ผลที่จะเกิดขึ้น
- Choose
เลือกทางเลือกที่ดีทสี่ ุด
ทั้งนี้ผูสอนจะใหสถานการณแลวใหผูเรียนฝกคิดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาที่ตอ งตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธแี กไขปญหาทีเ่ หมาะสมที่สดุ
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สถานการณ
วีระชวนดอกแกวไปเทีย่ วบานเขาในตอนเย็นหลังเลิกเรียน วีระบอกวาวันนี้ไมมีใครอยู
บานเลย จึงชวนดอกแกวไปอานหนังสือทีบ่ าน ดอกแกวขอวีระชวนเพือ่ นไปอีก 2-3 คน วีระบอก
วาอยาชวนใครไปเลยจะดีกวา จะไดคุยกันสองตอสอง ดวงแกวไมแนใจวาจะไปหรือไม ถา
นักเรียนเปนดวงแกวนักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
ขั้นตอนที่ 1 ปญหา: …………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกที่เปนไปไดมี………….ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 …………………………………………………………………………
ขอดี……………………………………………………………………………
ขอเสีย……………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 2 ………………………………………………………………………….
ขอดี…………………………………………………………………………..
ขอเสีย……………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 3 …………………………………………………………………………
ขอดี…………………………………………………………………………..
ขอเสีย………………………………………………………………………….
ขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (การตัดสินใจของกลุม)………………………… …………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลการตัดสินใจและการแกปญหา…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ระยะเวลา 1 คาบ(50 นาที)
สาระสําคัญ
วัยรุนเปนวัยทีม่ ีภาวะรางกายกําลังเขาสูก ารเจริญเติบโต เกิดการเปลีย่ นแปลงทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณรวมถึงอารมณทางเพศดวย ซึง่ เปนความรูสึกตามธรรมชาติ
ดังนัน้ การปองกันปญหาที่จะทําใหเกิดโรคทางเพศสัมพันธ วัยรุนจึงควรที่จะตองรูวธิ ีการปองกัน
ตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เกิดจากสาเหตุตา งๆไดอยางเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนมีความสามารถดังนี้
1.
2.
3.
4.

บอกวิธกี ารปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนได
อธิบายวิธีการปองกันไมใหมเี พศสัมพันธกอ นวัยอันควรได
ยกตัวอยางวิธกี ารปองกันและหลีกเลีย่ งโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
บอกวิธกี ารตัดสินใจและแกปญหาปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได

สาระการเรียนรู/เนื้อหา
การเกิดโรคจากการมีเพศสัมพันธ นอกจากจะเปนสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพของตนเอง
โดยพบวาเปนปญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุสําคัญที่เกิดตั้งแตชวงชีวิตที่ยาวนาน คือตั้งแตวัยรุน
จนถึงวัยผูใหญ เนื่องจากถาบุคคลใดมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตัง้ แตวัยรุน ยอมมีผลตอพฤติกรรม
เสี่ยงในชวงชีวติ อื่นๆ ตอไป การใหความรูท างดานเพศ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือสิ่งที่
กระตุนอารมณทางเพศ การรูวิธีการระบายความตองการทางเพศอยางถูกวิธี เปนการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจึงควรเริ่มตนตั้งแตวัยรุนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทีถ่ ูกตอง
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กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนํา (5 นาที)
1.1 ครูใหนักเรียนเลาประสบการณทพี่ บเห็นผูปว ยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ให
เพื่อนรวมหองไดฟง
1.2 ครูซักถามนักเรียนวามีนกั เรียนคนไหนที่ไดยินหรือพบเห็นผูป วยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธอกี บางหรือไม เพื่อนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นกิจกรรม (40 นาที)
2.1 ครูใหนักเรียนแบงกลุม เปน 4 กลุม ครูใหเขียนชื่อสมาชิกในกลุมหัวหนากลุม
และเลขานุการ
2.2 ครูใหนักเรียนชวยกันเสนอกิจกรรมการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุม
ละ 1 กิจกรรม ตอบคําถามในใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบตั ิตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคทาง
เพศสัมพันธ
2.3 ครูแจกใบความรู เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
ใหนักเรียนอาน และถาม โดยการสุมใหนกั เรียนตอบ กลุม ละ 1 คําถาม
2.4 ครูใหนักเรียนใชกระบวนการตัดสินใจและแกปญหา โดยครูกําหนดสถานการณ
ที่เกีย่ วกับการปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ ใหนกั เรียนแตละกลุมอานใน
ใบงานที่ 2 เรื่อง การตัดสินใจและแกปญหาปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้
2.4.1 ระบุปญหาที่ตองตัดสินใจและแกปญ
 หา: จากสถานการณทนี่ ักเรียนได
อานมีปญหาอะไรบางทีเ่ ปนปญหาสําคัญ
2.4.2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก:
จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนพิจารณาทางเลือกมีกที่ างเลือกโดยวิเคราะหขอดี
ขอเสียของแตละทางเลือก
2.4.3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุด:
จากสถานการณที่นักเรียนไดอานใหนักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุดและ แนวทาง
แกปญหา
2.5 ครูใหนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกมติของกลุมลงในใบงานที่ 1 การตัดสินใจ
และแกปญหาปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
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2.6 ครูใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนมาเสนอกิจกรรมในการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธใหเพื่อนๆ ฟงหนาชัน้ เรียน
3. ขั้นสรุป (5 นาที)
3.1 ครูใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนสรุปการตัดสินใจและการแกปญ
 หาตอ
สถานการณมารายงานหนาชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสถานการณและวิธีการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
สื่อและแหลงการเรียนรู
1. ใบความรู เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
3. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การตัดสินใจและการแกปญหาปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน
สังเกตการมีสว นรวมกิจกรรมของนักเรียน
สังเกตการทํางานกลุมของนักเรียน
การตอบคําถามดานการตัดสินใจและแกปญ
 หาปองกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
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ใบความรู
เรื่อง การปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การปองกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน
วั ย รุ น เป น วั ย ที่ มี ภ าวะร า งกายกํ า ลั ง เข า สู ก ารเจริ ญ เติ บ โตส ง ผลให ร า งกายเกิ ด การ
เปลี่ย นแปลงทางด า นร า งกาย แล ว ยัง ผลัก ดัน ให เ กิด อารมณ ท างเพศ ซึ่ ง เปน ความรูสึ ก ตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นการปองกันปญหาที่จะทําใหเกิดโรคทางเพศสัมพันธ วัยรุนควรที่จะตองรูวิธีการ
ปองกันตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เกิดจากสาเหตุตางๆไดอยางเหมาะสม
การเกิดโรคจากการมีเพศสัมพันธ นอกจากจะเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพของตนเอง
แลวยังมีผลกระทบตอปญหาครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม โดยพบวาเปนปญหาสาธารณสุขที่มี
สาเหตุสําคัญที่เกิดตั้งแตชวงชีวิตที่ยาวนาน คือตั้งแตวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ เนื่องจากถาบุคคลใดมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตั้งแตวัยรุน ยอมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงในชวงชีวิตอื่นๆ ตอไป และอาจ
ทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดดังนั้น การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจึงควรเริ่มตน
ตั้งแตวัยรุนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง ดังนี้
1. การใหความรูทางดานเพศเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว เชน การใชถุงยางอนามัยที่
ถูกตองและใชทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ
2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดังนี้
2.1 การใชยาหรือสารกระตุน เพื่อกระตุนอารมณทางเพศ เชน เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล สารกระตุนหรือยากระตุน อารมณทางเพศ
2.2 งดเที่ยวเตรสถานเริงรมย ซึง่ เปนแหลงมั่วสุมทางเพศทีม่ ีอิทธิพลเอื้อตอ
การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไดงาย
2.3 หลีกเลี่ยงความเชื่อ คานิยมผิดๆ ทางเพศ เชน การมีเพศสัมพันธหลายๆ
ครั้งจึงจะตั้งครรภ การกินยาขับหรือการทําแทง เปนตน
2.4 หลีกเลี่ยงการแตงกายที่แสดงออกทางเพศอยางเปดเผยหรือเปนสิง่
ยั่วยวนตอเพศตรงขามตลอดจนการเดินทางในที่เปลี่ยวหรือไมเคยรูจักเสนทาง
3. หลีกเลี่ยงสิง่ กระตุนความรูสึกทางเพศ และปฏิบัติตนอยางถูกตองเมือ่ มีความตองการ
ทางเพศทั้งทางดานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือ สื่อสิง่ พิมพ อินเทอรเน็ต ตลอดจนการดาว
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โหลดภาพหรือขอความทีก่ ระตุนอารมณทางเพศจากโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนสื่อทีว่ ยั รุนรับไดงาย
รวดเร็ว และมากที่สุดในปจจุบัน
4. การระบายความตองการทางเพศที่ถกู วิธี ควรกระทําดังนี้
4.1 การออกกําลังกาย การเลนกีฬา หรือการนันทนาการตางๆ เพื่อสุขภาพ
4.2 ไมหมกมุน กับการกระตุน อารมณทางเพศ เชน ดูภาพยนตร หนังสือลามก ควร
หากิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ใหเกิดประโยชนแกตนเอง เชน ทํางานอดิเรก ฟงเพลง เลนดนตรี เปนตน
4.3 การสําเร็จความใครดวยตนเอง เปนวิธกี ารระบายความตองการทางเพศที่ทาํ ได
เนื่องจากเปนภาวะความตองการตามธรรมชาติ แตไมควรหมกมุนเกินไป
4.4 การฝกจิตใจใหสงบโดยการทําสมาธิ การเลนโยคะ เปนตน
การปองกันปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
การปองกันปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธที่ดที ี่สุด คือ การปองกันไมใหมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรซึ่งสามารถทําไดดังนี้
1. รูจักปฏิเสธ เมื่อเราถูกคุกคามทางเพศ ตองพูดดังๆวา "อยา" พรอมกับแสดงทาทีไม
พอใจ หากเราพูดเบาๆในลําคออาจเขาใจวาเราไมปฏิเสธ
2. ลุกหนีทันที ขณะที่เราพูดปฏิเสธตองอยาอยูเฉย ควรลุกหนีจากตรงนั้นทันที
3. ตองมีสติ หากไปเที่ยวกับเพศตรงขาม ไมควรดื่มเหลาหรือสารเสพติด เพราะจะทําให
เราขาดสติและไมสามารถควบคุมตนเองได
4. ไปในที่ปลอดภัย ไมวาจะไปเที่ยวที่ไหนควรอยูในทีท่ ี่เรามองเห็นเพื่อนคนอื่นๆ และไป
ในสถานที่ที่ไมเสี่ยงตอการเกิดเพศสัมพันธได
5. วางแผนและตัดสินใจ ควรคิดตัดสินใจไวกอนวาเราพรอมที่จะใกลชิดกับเพศตรงขาม
แคไหน ในเมื่อเรายังไมพรอมที่จะมีเพศสัมพันธ เชน ถาแฟนขอจับมือ เราจะยอมหรือไม เปนตน
การปองกันตนเองจากการถูกขมขืน ควรปฏิบัติดังนี้
1. ไมควรแตงกายยัว่ ยวนอารมณชาย เชน การแตงวับๆแวมๆ ใสเสื้อสายเดี่ยว นุง
กระโปรงสัน้ เกินไป เปนตน ควรแตงกายดวยเสื้อผาที่รดั กุม เรียบรอย ตามสมัยนิยม และถูก
กาลเทศะ
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2. ไมควรเดินในที่เปลี่ยวเวลากลางคืน โดยเฉพาะอยางยิง่ ตามซอยเปลี่ยว แตถาจําเปน
จะตองไปควรมีเพื่อนไปดวย และควรเดินดวยทาทางมั่นใจ คอตัง้ ตรง ไมควรเดินกมหนาหรือ
แสดงความหวาดกลัว เพราะอาจจะเปนเปาหมายใหผูขมขืนสนใจ
3. เมื่อรูสึกตัววามีใครเดินตามมาขางหลัง ควรพยายามเปลี่ยนเสนทางเดินหรือเดินเขา
ไปยังสถานทีท่ ี่มีคนพลุกพลาน
4. งดไปงานกลางคืน เชน งานเลีย้ งสังสรรค เปนตน ถาจําเปนควรแจงใหทางบานทราบ
วาไปไหนกับใคร และจะกลับเมื่อใด สิ่งทีส่ ําคัญเวลากลับควรใหคนที่ไวใจไดไปรับ เชน พอ พี่ เปน
ตน
5. ไมควรขึ้นรถไปไหนกับคนแปลกหนา หรือเมื่อมีคนแปลกหนามาจอดรถชวนคุยดวย
ใหหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดเพราะอาจถูกฉุดขึ้นรถไปได
6. ไมควรรับอาหารหรือขนมจากคนแปลกหนา เพราะอาจถูกมอมยาไปทํามิดีมิรา ยได
7. ควรฝกศิลปะการปองกันตัวเองไวบา ง เชน ยูโด เทควันโด เปนตน
8. ใหพกพาสิ่งของที่สามารถใชพกพาเปนอาวุธสําหรับปองกันตัวเองได เชน กระปุก
พริกไทย เปนตน เพื่อใชปองกันตัวเองและทําใหมีเวลาหนีได
เมื่อตกในสถานการณขับขัน ควรปฏิบตั ิดังนี้
1. ตั้งสติ อยาตกใจกลัว จับตามองคนรายอยาใหคลาดสายตา
2. หากเปนคนที่เรารูจัก พยายามพูดใหขมขืนรับรูความรูส ึกของเราวาไมชอบ
3. ในกรณีที่เปนคนแปลกหนา พยายามจดจําหนาของคนรายใหได
4. หากยังไมถกู ประชิดตัวควรตะโกนดังๆ ใหคนชวย หรือ ทําใหคนรายเกิดความอับอาย
5. พยายามหาทางออกจากที่เกิดเหตุใหเร็วที่สุดและใหคนที่อยูบริเวณนั้นชวยเหลือ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดที สี่ ุดคือการไมมีเพศสัมพันธ หากยังมี
เพศสัมพันธตอ งคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก
1. ไมเปลี่ยนคูน อน ใหมีสามีหรือภรรยาคนเดียว
2. ใสถุงยางใหถูกตองหากจะมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมทราบวามีการติดเชื้อหรือไม
3. อยามีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอยเพราะจากสถิตหิ ากมีเพศสัมพันธอายุนอยจะมีโอกาส
ติดโรคสูง
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4. ใหตรวจประจําปเพื่อหาเชื้อโรคแมวาจะไมมีอาการ โดยเฉพาะผูที่ตองการแตงงาน
ใหม
5. เรียนรูอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
6. อยารวมเพศขณะมีประจําเดือน เพราะจะทําใหเกิดโรคติดตอไดงาย
7. อยามีเพศสัมพันธทางทวารหนัก หากจําเปนใหสวมถุงยางอนามัย
8. อยาสวนลางชองคลอดเพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย
สําหรับผูที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธตองปฏิบตั ิตัว
สําหรับผูท ี่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธตองปฏิบัติตัว ดังนี้
1. ใหรักษาอยางรวดเร็วเพื่อปองกันการแพรเชื้อ
2. แจงใหคูนอนทราบวาคุณเปนโรคเพื่อทีจ่ ะปองกันโรคมิใหแพรสูคนอื่นและใหไดรับการ
รักษา
3. รักษาตามแพทยสั่ง
4. งดรวมเพศ
การปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
การปองกันและหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
ปฏิบัติไดดังนี้
1. มุงมั่นในการศึกษาเลาเรียน
2. ไมมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
3. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการใชสารเสพติด
4. ปฏิเสธการชักชวนที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
5. ไมไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย ซึ่งเปนแหลงมัว่ สุมและเอื้อตอการมีเพศสัมพันธ
6. ตองไมมีคานิยมที่ผิด ๆ เชน การใชถงุ ยางอนามัยจะทําใหความสุขทางเพศลดลง
ผูหญิงที่ไมใชหญิงบริการจะไมเปนผูติดเชื้อ เปนตน
7. หลีกเลี่ยงสิง่ ทีก่ ระตุนความรูสึกทางเพศจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ อินเทอรเน็ต วีซีดี
วิดีโอที่เปนสื่อลามก เปนตน
8. เบี่ยงเบนความตองการทางเพศอยางถูกวิธี เชน การเลนดนตรี การเลนกีฬาหรือ
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เปนตน
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9. ถามีความตองการทางเพศอาจใชวธิ ีการสําเร็จความใครดวยตนเอง เพราะเปนวิธี
ระบายความตองการทางเพศอยางหนึง่ แตไมควรหมกมุนนัก
10. ถาจําเปนตองมีเพศสัมพันธกับผูท ี่ไมแนใจวาจะเปนผูติดเชื้อหรือไม ตองใชถุงยาง
อนามัยทุกครั้ง
11. ไมใชของสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว เสื้อผาของผูปวยที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
12. ไมใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น
13. หลีกเลี่ยงการเจาะหู เจาะจมูก เจาะลิน้ เจาะคิ้ว สักยันต สักรูปตาง ๆ บนผิวหนัง
14. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดจากผูอื่นโดยตรงโดยเฉพาะบาดแผลตองระวังใหมาก
15. ไมใชใบมีดโกนในการโกนหนวด ผม คิ้วหรือขน รวมกับผูอื่น ปจจุบันราน ตัดผมก็
จะใชใบมีดโกนครั้งเดียวและทิ้ง จะไมนาํ ใบมีดโกนที่ใชแลวกลับมาใชอกี ดังเชนสมัยกอน
16. มีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียว ไมมีสามีหรือภรรยาหลายคน

239

ใบงานที่ 1
เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนแตละกลุมเขียนชื่อสมาชิกในกลุม ดังตอไปนี้

วันที…
่ ……………………………………………………………………………
ชื่อกลุม……………………………………………………………………………
ชื่อประธานกลุม……………………………………………………………………
ชื่อเลขานุการ………………………………………………………………………
ชื่อสมาชิกกลุม 1.…………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
4……………………………………………………………….
5…………………………………………………………….
6…………………………………………………………….
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนเสนอกิจกรรมในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธกลุมละ 1 กิจกรรม

กิจกรรมปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีดังนี้
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามดังตอไปนี้
1. วิธีการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนไดแก
………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
2. วิธีการปองกันไมใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรไดแก
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. ใหนกั เรียนยกตัวอยางวิธีการปองกันตนเองและหลีกเลีย่ งโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การตัดสินใจและแกปญหาปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั เรียนอานสถานการณทกี่ ําหนดใหและตอบคําถามตามขั้นตอนดังนี้
การใชเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหา
การตัดสินใจและแกปญหา สามารถใชเทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify
กําหนดปญหาหรือสิ่งที่จะตองตัดสินใจใหชัดเจน (รูปญหา)
- Consider
พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางทีเ่ ปนไปไดและการคาดเดา
ผลที่จะเกิดขึ้น
- Choose
เลือกทางเลือกที่ดีทสี่ ุด
ทั้งนี้ผูใหสุขศึกษาจะใหสถานการณแลวใหผูเรียนฝกคิดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาที่ตอ งตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตัดสินใจและเลือกวิธแี กไขปญหาทีเ่ หมาะสมที่สดุ

243

สถานการณ
ดําเปนคนรักสนุกชอบเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย ซึ่งเปนแหลงมัว่ สุมและเอื้อตอการมี
เพศสัมพันธ ดําและตุมเปนแฟนกันมาเปนเวลา 2 ปแลวดํามักชวนตุมไปเที่ยวกลางคืน แตตุมมัก
ปฏิเสธเสมอ ดําชวนตุมอีกครั้งโดยอางวาพรุงนี้เปนวันเกิดของดํา หากตุมไมไปเราโกรธและจะ
เลิกเปนแฟนกับตุม ถานักเรียนเปนตุมนักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
ขั้นตอนที่ 1 ปญหา: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกที่เปนไปไดมี………….ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 …………………………………………………………………………
ขอดี……………………………………………………………………………
ขอเสีย………………………………………………………………………….
ทางเลือกที่ 2 ……………………………………………………………………………
ขอดี……………………………………………………………………………
ขอเสีย…………………………………………………………………………
ทางเลือกที่ 3 ……………………………………………………………………………
ขอดี……………………………………………………………………………...
ขอเสีย……………………………………………………………………………
ขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (การตัดสินใจของกลุม)……………………………………………
เหตุผลการตัดสินใจและแกปญหา…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ผลของการใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1

คําชี้แจง การตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา
สวนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษา
สวนที่ 3 แบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา

จํานวน 30 ขอ
จํานวน 15 ขอ
จํานวน 20 ขอ

2. การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการศึกษาเพื่อทําวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไมมีผลกระทบตอคะแนนสอบใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้น นักเรียนกรุณาตอบแบบสอบถามใหไดขอมูล ที่ครบถวนและตรงกับความเปนจริง
คําตอบที่ไดถือเปนความลับ และผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอนตอไป
3. ใหนกั เรียนอานคําชี้แจงของแบบสอบถาม ในแตละสวนกอนลงมือทํา และโปรดตอบ
คําถามใหครบทุกขอตรงตามความเปนจริงมากที่สุด เนื่องจากถาตอบไมครบทุกขอ ผูวิจัย
ไมสามารถนําคําตอบไปวิเคราะหผลได

ขอขอบคุณนักเรียนทุกทานทีใ่ หความรวมมืออยางดียิ่ง
นางสาววโรชา คลายแจง
ผูวิจัย
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สวนที่ 1 แบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา
คําชี้แจง
1. แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องเพศศึกษามีขอสอบทั้งหมด 30 ขอ
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ° ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. ของแตละขอที่เห็นวาเปน
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวลงในแบบทดสอบทั้งฉบับ
1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงอะไร
ก. การใชสารเสพติดและใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น
ข. การเทีย่ วสถานเริงรมยในตอนกลางคืนของวัยรุน โดยปฏิบัติเปนประจํา
ค. การดื่มสุราและของมึนเมาของวัยรุน ที่รักสนุก โดยปฏิบัติเปนบางครั้ง
ง. การปฏิบัติตนทางเพศของวัยรุนที่อาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ก. การแตงกายยัว่ ยวน
ข. เวลากลางคืนค่ํามืด
ค. สถานที่มีคนพลุกพลาน
ง. คนแปลกหนาเดินตาม
3. ชิงสุกกอนหาม หมายถึงอะไร
ก. การขมขืนกระทําชําเรา
ข. การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
ค. การกินอยูกนิ กันแบบสามีภรรยา
ง. การมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นที่ไมใชภรรยาของตน
4. ความรักของวัยรุนมักจะมีพฤติกรรมที่ควบคูกันไปกับสิง่ ใด
ก. ความหอมหวาน
ข. ความสวยงาม
ค. ความใคร
ง. ความชัง
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5. การทีว่ ัยรุนคบกันเปนแฟน ขอใดที่เกินขอบเขต
ก. ไปรับไปสงกันเปนประจํา
ข. ชวยเหลือกัน ซื้อสิ่งของใหกนั
ค. ไปทําความรูจกั กับพอแมของทัง้ สองฝาย
ง. การพักผอนรวมกันสองตอสองในโรงแรม
6. ถาฝายชายชวนฝายหญิงไปเที่ยวบานผีสิงในยามค่ําคืน ฝายหญิงควรตัดสินใจอยางไร
ก. ไป
เพราะเปนเรื่องที่ทา ทาย ผจญภัยของวัยรุน
ข. ไป
เพราะเปนสิ่งที่นา สนุกหาดูไดยาก
ค. ไมไป เพราะอาจตกใจทําใหเปนไขไดและผมรวง
ง. ไมไป เพราะอาจถูกลอลวงไปขมขืนได
7. เมื่อมีปญหาเกิดเปนโรคทางเพศนักเรียนควรปรึกษาใครเปนบุคคลแรก
ก. เพื่อน
ข. พอ แม
ค. ครู อาจารย
ง. นักสังคมสงเคราะห
8. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ขอใดรุนแรงที่สุด
ก. เกิดการอับอาย
ข. การเรียนตกต่ํา
ค. พอแมเกิดการทุกขใจ
ง. การตั้งครรภกอนวัยอันควร
9. สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ใหเกิดโรคเพศสัมพันธในวัยเรียนคือขอใด
ก. เกิดจากวัยรุน ถูกลอลวง
ข. เกิดจากวัยรุน รูเทาไมถงึ การณ
ค. เกิดจากวัยรุน ใจออนกับเพศตรงขาม
ง. เกิดจากวันรุน เชื่อวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมดา
10. วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคเพศสัมพันธคือขอใด
ก. ตองใจแข็ง
ข. ตองรูเทาทัน
ค. ตองรักนวลสงวนตัว
ง. ตองไมเสพสารเสพติดและสิ่งมึนเมา
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11. อันตรายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน ที่เปนผลเสียตอสุขภาพที่รายแรง
คือขอใด
ก. การติดโรคทางเพศสัมพันธ
ข. การเรียนตกต่ําเพราะไมสนใจเรียน
ค. สุขภาพเสื่อมโทรมเพราะเทีย่ วกลางคืน
ง. การสารอาหารเพราะทานอาหารไมมีประโยชน
12. เมื่อมีความรูสึกทางเพศนักเรียนสามารถระบายอารมณอยางถูกวิธีไดอยางไร
ก. การออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
ข. การดูหนังสื่อลามกระบายอารมณ
ค. การมีเพศสัมพันธกับแฟนตนเอง
ง. การเทีย่ วสถานบริการทางเพศ
13. ลักษณะของเชื้อเอดสจะมีผลตอรางกายอยางไร
ก. เชื้อเอดสจะแพรกระจายในกระแสเลือดอยางรวดเร็ว จนติดเชื้ออื่นไดงาย
ข. เชื้อเอดสทําลายถูมิคมุ กันของรางกาย จนติดเชื้อโรคอื่นไดงาย
ค. เชื้อเอดสทําใหรางกายทรุดโทรมอยางรวดเร็ว
ง. เชื้อเอดสจะแสดงอาการอยางรวดเร็ว
14. ขอใดคืออาการของโรคเอดสในระยะไมปรากฏอาการ
ก. มีอาการคลายไขหวัดคือ มีไข น้ํามูกไหล เจ็บคอ ปวดเมือ่ ย
ข. ผูปวยจะไมแสดงอาการอยางไรออกมาเลย
ค. ตรวจเลือดจะไมพบผลเลือดเปนบวก
ง. ไมสามารถแพรเชื้อใหผูอื่นได
15. ขอใดคืออาการของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฏอาการ
ก. ตรวจเลือดพบผลเปนบวก
ข. น้ําหนักเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็ว
ค. มีอาการตอมน้ําเหลืองโต
ง. มีอาการไอเรื้อรัง
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16. ขอใดไมใชอาการของโรคเอดสในระยะเต็มขั้น
ก. ติดเชื้อโรคฉาบฉวย เชน วัณโรค
ข. เปนเชื้อราในชองปากและหลอดอาหาร
ค. ผิวหนังสีดาํ คล้ํา ซูบผอมมาก มีตุมขึ้นตามตัว
ง. น้ําหนักลดลงอยางรวดเร็วโดยไมทราบสาเหตุ
17. พฤติกรรมใดที่เสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดสมากที่สดุ
ก. การดื่มสุราและการใชสารเสพติด
ข. การไปเที่ยวเตรในสถานบันเทิงเริงรมย
ค. การมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นที่ไมใชภรรยาของตน
ง. การใชบริการหญิงบริการโดยไมสวมถุงยางอนามัย
18. ปญหาผลกระทบจากการติดโรคเอดสขอใดรุนแรง
ก. เสียชีวิต
ข. เสียคารักษาพยาบาลมาก
ค. เกิดทุกขทางรางกายและทางจิตใจ
ง. ทําใหคนในครอบครัวเดือดรอนอับอาย
19. โรคเอดส สามารถติดตอไดโดยวิธีใด
ก. ติดตอทางเลือดของผูติดเชื้อเอดส
ข. ใชเสื้อผารวมกับผูปวยที่มีเชื้อเอดส
ค. ยุงกัดคนที่เปนโรคเอดสแลวไปกัดคนตอไป
ง. ติดตอผานปสสาวะหรือเหงือ่ ผูปวยทีม่ ีเชื้อเอดส
20. ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส
ก. สมควรไดรับอุบัติเหตุและไดรับบริจาคเลือด
ข. สมชายติดสารเสพติดแตไมเคยใชเข็มรวมกับใคร
ค. สมคิดไปเที่ยวกับเพื่อนและมีเพศสัมพันธกับหญิงโดยบังเอิญ
ง. สมพจนมีเพศสัมพันธกับแฟนและสวมถุงยางปองกันอนามัย
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21. การปองกันและหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธและเอดสขอใด
ถูกตองที่สุด
ก. ไมสําสอนทางเพศ
ข. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
ค. ไมเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย
ง. ไมใชเครื่องสําอางสวนตัวรวมกับผูปวย
22. เมื่อโรคเอดสเขาสูรางกายแลวไปทําลายเม็ดเลือดขาวทําใหติดโรคแทรกซอนหรือโรคติด
เชื้อฉวยโอกาสใดบาง
ก. วัณโรค
ข. โรคสมองพิการ
ค. โรคอหิวาตกโรค
ง. โรคความดันโลหิตสูง
23. การปลูกฝงเรื่องใดที่ชวยลดปญหาการลวงละเมิดทางเพศและการติดเชื้อเอดส
ก. ดูแลสุขภาพ
ข. อบรมจิตใจ
ค. คานิยมทางเพศที่ดีงาม
ง. สอนการปองกันทีถ่ ูกวิธี
24. นักเรียนมีวิธีการชวยลดจํานวนผูปว ยจากโรคเอดสไดอยางไร
ก. เชิญชวนเยาวชนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ข. เปนเยาวชนทีด่ ี ประพฤติดี หางไกลจากอบายมุขตางๆ
ค. รวมทํากิจกรรมรณรงคใหผูอื่นเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากโรคเอดส
ง. รวมทํากิจกรรมรณรงคใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเปนเยาวชนทีด่ ี
25. วัยรุนถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกลอลวงไปขมขืนในปจจุบันเกิดจากสาเหตุใด
ก. การมีความรูในเรื่องเพศศึกษาที่ไมถูกตอง
ข. การเชื่อใจคนที่รจู ักเพียงผิวเผินและไวใจคนแปลกหนา
ค. การเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกใหผูชายถูกเนื้อตองตัวไดงาย
ง. ถูกทุกขอ
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26. ขอใดเปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน
ก. ควรเดินหนีคนที่ไมนา ไววา งใจที่เดินตามมา
ข. ควรรับประทานอาหารกับคนแปลกหนา
ค. ควรเดินในที่เปลี่ยวในตอนกลางคืน
ง. ควรแตงกายยัว่ ยวนอารมณชาย
27. ขอใดไมใชอาการของโรคหนองใน
ก. ทอปสสาวะมีหนองไหลออกมา
ข. ปสสาวะไมคอยออก
ค. ปสสาวะเปนเลือด
ง. ปสสาวะแสบคัน
28. ขอใดไมใชการติดตอของโรคเอดส
ก. การรวมเพศ
ข. การรับเชื้อจากยุงกัด
ค. การรับเชื้อทางเลือด
ง. การรับเชื้อทางเข็มฉีดยา
29. การทําแทงกอใหเกิดอันตรายตอรางกายยกเวนขอใด
ก. การตกเลือด
ข. มดลูกทะลุ
ค. ภาวะโลหิตจาง
ง. การติดเชื้ออยางรุนแรง
30. ระยะเริ่มปรากฏอาการที่พบในโรคเอดสคือขอใด
ก. วัณโรค
ข. ปอดบวม
ค. ตอมน้ําเหลืองโต
ง. เยื่อหุมสมองอักเสบ
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เฉลยแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา
ขอ
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ค
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษา
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนเรื่องเพศศึกษามีจาํ นวนขอคําถาม 15 ขอ
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 3 ลงในขอความที่ตรงกับความคิด ความรูสึกที่แทจริง
ของนักเรียนมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง

หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกตรงกับขอ
คําถามขอนั้นมากที่สดุ
หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกตรงกับขอ
เห็นดวย
คําถามขอนั้น
ไมเห็นดวย
หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูส ึกไมเห็นดวย
กับขอความขอนั้น
ไมเห็นดวยอยางยิง่ หมายถึง นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกไมเห็นดวย
กับขอความนัน้ มากที่สุด

ขอที่

ขอความ

1.
2.

การกินอยูกอนแตงปจจุบนั เปนเรื่องปกติ
การตรวจเลือดกอนแตงงานเปนการไม
ไววางใจกันของคูสมรส
การถูกยุงกัด ถือวาเสีย่ งตอการติดโรค
เอดส
การคิดที่จะรักสนุกก็ไมตองกลัวเปนเอดส
การที่บุคคลผูห นึง่ พูดจาดีแตงกาย
เรียบรอย ก็ไววางใจไดแลว

3.
4.
5.

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
ดวย อยางยิ่ง
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ขอที่

ขอความ

6.

การที่ชายขอมีเพศสัมพันธดว ย แลวฝาย
หญิงปฏิเสธ แสดงวาไมรักจริง
การเลนอินเตอรเน็ต ไมมีโอกาสเสี่ยงตอ
การถูกชักจูงไปมีเพศสัมพันธ
การตั้งสติ กอนตัดสินใจแกปญหาเปน
การปองกันการเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
การกอดจูบเปนเรื่องธรรมชาติของวัยรุน
การสะสมแตมโดยการนอนกับคนตาง
เพศเปนเรื่องธรรมดา
การมีคูนอนหลายคนเปนเรือ่ งปกติ
การทีว่ ัยรุนเพศชายมีการฝนเปยก แสดง
วาเปนคนหมกมุนทางเพศมาก
การสวมถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธทาํ ใหความรูสึกทางเพศ
ลดลง
การสวนลางชองคลอด ปองกันการเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธทาํ ให
เกิดโรคมะเร็ง

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
ดวย อยางยิ่ง
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สวนที่ 3 แบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญ
 หาเรื่องเพศศึกษา
คําชี้แจง
1. แบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาเรื่องเพศศึกษามีขอสอบทั้งหมด 20 ขอ
2. ใหนกั เรียนทําเครื่องหมาย ° ทับตัวอักษร ก. ข. ค. ง.หรือ จ.ของแตละขอที่เห็นวา
เปนคําตอบทีถ่ ูกตองเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียวลงในแบบทดสอบทั้งฉบับ
1. ถาเพื่อนชวนใหนกั เรียนไปเที่ยวสถานเริงรมย นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป เพราะสนุกกับกลุมเพือ่ น
ข. ไป เพราะรูส ึกวาเทห ดูมีเสนห ในสายตาผูหญิง
ค. ไมไป เพราะไรสาระ ไมมปี ระโยชน
ง. ไมไป เพราะเปนสถานที่ไมเหมาะกับวัย
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
2. ถามีนกั เรียนหญิงที่เปนเพื่อนกับนักเรียน สวมกระโปรงสั้น เสื้อรัดรูปมาเรียน นักเรียนจะทํา
อยางไร
ก. ชมเพื่อน และบอกเพื่อนวา “เธอใสชุดรัดรูปนารักนะ”
ข. ดุเพื่อน และบอกเพื่อนวา “นี่เธอเปนนักเรียนอยูน ะ”
ค. เตือนเพื่อน และบอกเพื่อนวา “เธอเปนนักเรียนควรแตงกายใหเรียบรอยนะ”
ง. ติเพื่อน และบอกเพื่อนวา “ใสเขาไปไดไมไดดูกระจกเลย”
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
3. ถาเพื่อนชวนดูหนังสือการตูนโป นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ดู เพื่อเปนประสบการณ
ข. ดู เพื่อเปดโลกกวางใหกับตนเอง
ค. ไมดู เพราะรูปไมนาเราใจ
ง. ไมดู เพราะดูแลวไมเกิดประโยชน และเสียเวลา
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
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4. ถาเพื่อนนําคลิปวีดีโอโป มาใหดู นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไมดู ไมมีประโยชนเสียเวลา
ข. ไมดู เอาเวลาไปอานหนังสือดีกวา
ค. ดู เพราะคิดวาคงจะสนุกและตื่นเตนดี
ง. ดู เพื่อเปนความรู เสร็จแลวรีบลบทิ้ง
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
5. ถาเพื่อนของนักเรียนเลาเรื่องลามก นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ฟงเพราะเปนเรื่องที่นา สนใจ
ข. ฟงและเลาเรื่องลามกอืน่ ๆ ใหเพื่อนฟง
ค. บอกเพื่อน ใหเปลี่ยนเรื่องเลา
ง. เดินออกทันทีที่ไดยนิ และไปทํากิจกรรมอืน่ แทน
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
6. ถาเลิกเรียน เพื่อนตางเพศที่นกั เรียนรูสกึ ชอบเปนพิเศษชวนไปงานวันเกิด นักเรียนจะทํา
อยางไร
ก. ไป เพราะจะไดมีโอกาสใกลชิดกัน
ข. ไป เพราะอยากสนุก
ค. ไมไป เพราะใหของขวัญที่โรงเรียนก็พอแลว
ง. ไมไป เพราะไมสนใจ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
7. ถาแฟนของนักเรียนเปนโรคซิฟลิส แตนกั เรียนยังไมเปนโรคซิฟลิส นักเรียนจะทําอยางไร
ก. คบเปนแฟนตอไป แตไมมีเพศสัมพันธกัน
ข. คบเปนแฟนตอไป มีเพศสัมพันธกนั ตามปกติ โดยใชถุงยางอนามัย
ค. เลิกคบกันเปนแฟน แตแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อปรึกษา
ง. เลิกคบกันเปนแฟน ไมพดู คุย และไมพบหนา
จ. เหตุผลเพิม่ เติม……………………………………………………
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8. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคหนองใน นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไปตรวจทันทีที่สงสัย
ข. ไมใชของใชรวมกับผูอื่น
ค. ใชถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ
ง. ไมมีเพศสัมพันธจนกวาจะทราบผลตรวจ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
9. ถานักเรียนสงสัยวาตนเองเปนโรคแผลริมออน และมีเพื่อนชวนไปเทีย่ วสถานที่ขายบริการ
ทางเพศ นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป แตจะใชถุงยางอนามัย
ข. ไป เพราะอาจจะไมเปนโรคก็ได
ค. ไมไป เพราะควรรักษาใหตนเองหายเสียกอน
ง. ไมไป เพราะกลัวสังคมรังเกียจ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
10. ถานักเรียนมีเพศสัมพันธ โดยไมสวมถุงยางอนามัยนักเรียนจะไปตรวจโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธหรือไม นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป เพราะกลัวติดโรค
ข. ไป เพราะจะไดทราบผลการตรวจ
ค. ไมไป เพราะคงไมติดโรคแนนอน
ง. ไมไป เพราะไมกลา
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
11. ถามีเพื่อนตางเพศมาชวนไปเที่ยวบาร โดยที่มงี านตองรีบสงพรุง นี้ นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป เพราะไปเปนเพื่อน กลัวเพื่อนมีอนั ตราย
ข. ไป เพราะจะไดมีเพื่อนใหมเยอะๆ เดีย๋ วคอยกลับมาทํา
ค. ไมไป เพราะมีงานตองรีบทําใหเสร็จ ไวไปวันอืน่ ก็ได
ง. ไมไป เพราะไมอยากออกจากบาน
จ. เหตุผลเพิม่ เติม……………………………………………………
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12. ถาเพื่อนชวนไปรองคาราโอเกะ ดื่มเหลาปน นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป เพราะสนุกในกลุมเพื่อน แลวรีบกลับ
ข. ไป เพราะกลัวเพื่อนไมคบ
ค. ไมไป เพราะไมอยากดื่มเหลา
ง. ไมไป เพราะไมชอบที่คนเยอะ เสียงดัง
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
13. ถาเพื่อนชวนไปสังสรรคยามค่ําคืน ที่รา นอาหารนักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป แตไมอยูจนดึกมาก
ข. ไป มีรองเพลง สนุกดี
ค. ไมไป เพราะเปนเวลากลางคืนไมเหมาะสมกับวัย
ง. ไมไป เพราะไมอยากสมาคมกับใคร
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
14. ถานักเรียนแตงงานแลวมีเพื่อนชวนไปเที่ยวผูขายบริการทางเพศ นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป เพราะกลัวเพื่อนเลิกคบ
ข. ไป เพราะอยากไปมานานแลว
ค. ไมไป เพราะแตงงานแลว
ง. ไมไป เพราะกลัวติดโรคทางเพศสัมพันธ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
15. ถาเพื่อนชวนนักเรียนดูรูปแอบถาย ผูห ญิงนุง กระโปรงสั้น นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไปดู เพราะอยากรูวา เคยดูมาแลวหรือยัง
ข. ไปดู เพราะตื่นเตนดี ชอบ
ค. ไมไปดู เพราะเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
ง. ไมไปดู เพราะไมนา ดูเห็นเปนประจําอยูแ ลว
จ. เหตุผลเพิม่ เติม……………………………………………………
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16. ถาเพื่อนมีเงินเหลือใช พาไปเลี้ยงฉลองมีการดื่มสุรา และชวนไปเทีย่ วผูขายบริการ
นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป แตจะดื่มสุราเล็กนอย และขอตัวกลับกอน
ข. ไป เพราะนานๆ ที เพื่อนจะพาไปฉลองและเปนเจามือ
ค. ไมไป เพราะกลัวติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ง. ไมไป เพราะไมอยากมีเพศสัมพันธกับผูข ายบริการ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
17. ถาเพื่อนแนะนําใหไปเทีย่ ว เพื่อแสดงความเปนลูกผูช ายหรือการเปนหญิงสาวเต็มตัว โดยมี
เพศสัมพันธกับผูขายบริการ นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป อยางนีต้ องพิสูจน
ข. ไป มันเปนประสบการณของชีวิต
ค. ไป แตใชถุงยางอยามัยปองกันไวกอน
ง. ไมไป กลัวติดโรคทางเพศสัมพันธ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
18. ถาผูขายบริการแนะนําใหมีเพศสัมพันธ โดยไมใชถงุ ยางอนามัย นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไมใช ถุงยางตามคําชวน
ข. ไมใช เพราะคงไมมีอะไร
ค. ไมเชื่อ ตองใชถุงยางอนามัย
ง. ไมเชื่อ ไมมเี พศสัมพันธกบั ผูขายบริการทางเพศ
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
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19. ถาเลนกีฬาเสร็จ เพื่อนชวนใหไปกินเหลาตอพาแฟนไปเที่ยวสวนสนุก และไปเลีย้ งฉลองตอ
จนมืดนักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไป แตอยูไมเกิน 20.00 น. และรีบกลับบาน
ข. ไป เพราะอยูตอจนถึงเชาเลย คงสนุกดี
ค. ไมไป เพราะไมอยากดื่มสุรา
ง. ไมไป เพราะเดี๋ยวพอแมเปนหวง
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
20. ถาเพื่อนตางเพศชวนใหไปคางบาน เพื่อเตรียมตัวกอนสอบแตคงตองกลับเชา นักเรียนจะทํา
อยางไร
ก. ไป แตรีบทําใหเสร็จแลวกลับบาน
ข. ไป เพราะจะไดอยูกันสองคน
ค. ไมไป เพราะมีอะไรสงสัยก็โทรถามจะดีกวา
ง. ไมไป เพราะแมไมใหไปคางที่อื่น
จ. เหตุผลเพิม่ เติม………………………………………………………
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เฉลยแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา
ขอ
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สถิติที่ใชในการวิจัย
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สถิติที่ใชในการวิจัย

1. การคํานวณหาคาเฉลีย่ ของคะแนนแบบทดสอบความรู แบบทดสอบเจตคติ
แบบสอบถามการปฏิบัติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญ
 หาที่มีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา โดยใชสูตร

x=
N

x

= คาเฉลี่ย
= ผลรวมของขอมูลทัง้ หมด

N

= จํานวนของขอมูลทั้งหมด

2. การคํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนทดสอบความรู
แบบทดสอบเจตคติ แบบสอบถามการปฏิบัติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาที่
มีผลตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา โดยใชสูตร
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3. การวิเคราะหหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (R) และคาความเชื่อมัน่
(Reliability)
คาความยากงาย (P)
P=H+L
2N

คาอํานาจจําแนก(r)
r=H‐L
N
H = จํานวนคนตอบถูกในกลุมสูง (High)
L = จํานวนคนตอบถูกในกลุมต่ํา
N = จํานวนคนกลุมสูงหรือกลุมต่ํา
2N = จํานวนกลุมสูงและกลุมต่ํารวมกัน

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient – )

=

= สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
n = จํานวนขอคําถามในเครื่องมือ
= ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวมผูตอบทั้งหมด
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4. การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู
แบบทดสอบเจตคติ แบบสอบถามการปฏิบัติ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนภายในกลุมเดียวกันของกลุมทดลอง
โดยใชคาที (t–test) ดังนี้

D = ผลตางของคะแนนทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียน
n = จํานวนนักเรียนที่ทาํ แบบทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยใชคาที (t–test) ดังนี้

X1= คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง
X2 = คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม
= ความแปรปรวนของคะแนนกลุมทดลอง
= ความแปรปรวนของคะแนนกลุมควบคุม
= จํานวนนักเรียนทีท่ ําแบบทดสอบของกลุมทดลอง
= จํานวนนักเรียนทีท่ ําแบบทดสอบของกลุมควบคุม
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ภาคผนวก จ
คุณภาพเครื่องมือ
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา
ขอ

คาความ

คาอํานาจ

ยากงาย

จําแนก

1.

0.51

0.48

3.

0.71

5.

ขอ

คาความ

คาอํานาจ

ยากงาย

จําแนก

2.

0.67

0.57

0.29

4.

0.43

0.48

0.79

0.33

6.

0.79

0.24

7.

0.74

0.52

8.

0.59

0.24

9.

0.55

0.52

10.

0.62

0.38

11.

0.74

0.43

12.

0.79

0.43

13.

0.40

0.43

14.

0.45

0.43

15.

0.45

0.24

16.

0.21

0.33

17.

0.71

0.57

18.

0.67

0.48

19.

0.52

0.29

20.

0.71

0.29

21.

0.54

0.43

22.

0.59

0.24

23.

0.52

0.57

24.

0.74

0.52

25.

0.71

0.48

26.

0.67

0.67

27.

0.33

0.29

28.

0.69

0.33

29.

0.52

0.67

30.

0.57

0.38
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
เรื่องเพศศึกษา
ขอ

คาความ

คาอํานาจ

ยากงาย

จําแนก

1.

0.62

0.56

3.

0.65

5.

ขอ

คาความ

คาอํานาจ

ยากงาย

จําแนก

2.

0.65

0.61

0.74

4.

0.56

0.71

0.41

0.70

6.

0.53

0.29

7.

0.56

0.22

8.

0.79

0.38

9.

0.62

0.20

10.

0.50

0.24

11.

0.50

0.24

12.

0.47

0.44

13.

0.50

0.61

14.

0.27

0.33

15.

0.59

0.76

16.

0.47

0.31

17.

0.79

0.38

18.

0.70

0.23

19.

0.59

0.51

20.

0.27

0.21
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คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูเรื่องเพศศึกษา

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.8988

42.0

N of Items = 30
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษา

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.7257

42.0

N of Items = 15
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คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา
เรื่องเพศศึกษา

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases =

Alpha =

.7584

34.0

N of Items = 20
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ภาคผนวก ฉ
ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
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นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
โดยใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจและการแกปญหา
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาววโรชา คลายแจง เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ทีจ่ ังหวัด
กําแพงเพชร สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปการศึกษา 2550 และเขาศึกษาในหลักสูตร
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณหมาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษาภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552

